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Politiek is leuk
En te belangrijk om alleen aan politici over te laten

Dit is het laatste nummer van de Wenakker dat bij alle leden in papieren vorm bezorgd 
wordt. Daarom als hoofdartikel een oproep om actief te worden in GroenLinks met een 
adressenlijst zodat je weet waar je moet zijn! 

In	Nederland	waren	op	1	januari	2015	295.326	lid	van	een	politieke	partij.	Dat	is	ruim	
50.000	mensen	minder	dan	in	1990,	toen	de	Nederlandse	bevolking	een	stuk	kleiner	
was.	Op	dit	moment	is	maar	2,6	%	van	de	12,5	miljoen	kiesgerechtigden	lid	van	een	
politieke	partij.	Als	je	dan	ook	nog	in	de	gedachtevorming	meeneemt	dat	van	die	2,6%	
maar	een	klein	deel	actief	is	in	de	praktische	politiek,	dan	is	duidelijk	dat	de	democra-
tie,	in	de	zin	van	het	bestuur	door	het	volk,	op	een	laag	pitje	staat.	Die	veronderstelt	
namelijk	 dat	 burgers	 actief	 mee-	 praten	 over	 het	 beleid	 dat	 door	 overheden	 wordt	
gevoerd.	Als	dat	het	geval	is,	kan	de	politicus	zijn	rol	als	volksvertegenwoordiger	vol-
op	spelen.	Waar	de	burgers	de	politiek	overlaten	aan	politici	wordt	het	ingewikkeld.	

De politicus als volksvertegenwoordiger
Onze	politici	 zijn	als	volksvertegenwoordigers	eigenlijk	de	woordvoerders	van	hun	
achterban.	Terugkoppeling	naar	de	leden	en	discussie	over	en	weer	zijn	essentiële	on-
derdelen	van	het	leven	in	een	politieke	partij.	Dat	gebeurt	op	gemeentelijk	en	provin-
ciaal	niveau	op	ledenvergaderingen;	op	landelijk	niveau	op	congressen.	Veel	partijen	
hebben	ook	nog	lokale	en	provinciale	steunfracties	waarin	leden	regelmatig	met	de	
fractie	en	wethouders	of	gedeputeerden	meepraten	over	actuele	bestuurlijke	kwesties.	

Politicus als beroep
De	 meeste	 kiezers,	 en	 ook	 de	 meeste	 leden	 van	 politieke	 partijen,	 zien	 politici	 als	
mensen	 die	 van	 de	 politiek	 hun	 beroep	 hebben	 gemaakt.	 Dat	 geldt	 uiteraard	 voor	
leden	van	de	Tweede	Kamer,	maar	de	meeste	politici	hebben	naast	hun	politieke	werk	
gewoon	een	baan.	Dat	geldt	voor	verreweg	de	meeste	gemeenteraads-	en	Statenleden.	
Logisch	ook,	want	de	vergoeding	die	je	als	volksvertegenwoordiger	krijgt	is	veel	te	laag	
om	van	te	kunnen	leven.	

Een	reëel	gevaar	van	de	opvatting	dat	een	politicus	een	beroep	is	vergelijkbaar	met	
bijvoorbeeld	 dat	 van	 een	 buschauffeur,	 is	 dat	 de	 politiek	 gezien	 wordt	 als	 een	 ver-
van-mijn-bed-show.	Je	hebt	er	als	kiezer	weinig	invloed	op	(je	stemt	tenslotte	maar	
eens	 in	 de	 zoveel	 jaar)	 en	 dan	 gaan	 ze	 hun	 eigen	 gang.	 Het	 beleid	 komt	 over	 ons	
zoals	het	weer:	 soms	 is	het	zonnig,	soms	 is	het	onweer.	Politici	reageren	daar	weer	
op	met	het	uitdelen	van	cadeautjes	(vijf	miljard	terug	naar	de	burger)	of	bestraffend	
toespreken:	 wie	 denkt	 u	 wel	 dat	 u	 bent	 als	 u	 vindt	 dat	 u	 recht	 heeft	 op	 thuiszorg!		

Politicus tussen zondebok en machtswellusteling
Door	 de	 politici	 te	 zien	 als	 mensen	 die	 politiek	 als	 beroep	 hebben,	 kunnen	 ze	
makkelijk	 tot	 zondebok	 worden	 gemaakt	 voor	 beslissingen	 die	 ons	 minder	 wel-
gevallig	 zijn.	 In	 hun	 eigen	 ogen	 nemen	 ze	 echter	 het	 juk	 van	 de	 moeilijke	 beslui-
ten	 op	 hun	 schouders	 en	 worden	 daarvoor	 met	 de	 nek	 aangekeken.	 Soms	 moe-
ten	 er	 knopen	 doorgehakt	 worden	 en	 kan	 niet	 iedereen	 tevreden	 worden	 gesteld.		
Aan	de	andere	kant	mag	van	hen	worden	geëist	dat	ze	hun	besluiten	met	redelijke	
argumenten	onderbouwen	en	tegenargumenten	serieus	proberen	te	weerleggen.	Aan	
dat	laatste	wil	het	in	de	alledaagse	politiek	nogal	eens	ontbreken.	
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De oplossing: actieve burgers
De	rol	van	kiezers	is	in	de	parlementaire	democratie	beperkt.	Men	brengt	zijn	stem	uit	en	daarmee	is	het	wel	
ongeveer	gebeurd.	Maar	als	burger	kan	elke	kiezer	zijn	invloed	behoorlijk	vergroten.	Dat	kan	door	actieve	
deelname	aan	het	publieke	debat,	al	valt	het	niet	mee	om	in	kolommen	van	kranten	of	zelfs	op	radio	of	tv	te	
komen;	internet	is	dan	een	uitlaatklep,	maar	ook	niet	veel	meer	dan	dat.	Hét	middel	om	als	burger	invloed	
uit	te	oefenen	op	het	bestuur	van	ons	land	is	actief	lidmaatschap	van	een	politieke	partij.	Dat	is	het	hart	van	
onze	democratie.	
 
GroenLinks
Jullie,	lezers	van	de	Wenakker,	hebben	de	eerste	stap	naar	burgerschap	al	gemaakt	door	lid	te	worden	van	
GroenLinks.	Daarmee	bevind	je	je	in	het	gezelschap	van	ruim	21.000	anderen.	Je	lidmaatschap	is	op	zich	
al	een	signaal,	want	je	geeft	daarmee	aan	dat	je	politiek	belangrijk	vindt.	Door	je	lidmaatschap	en	je	contri-
butie	ondersteun	je	onze	volksvertegenwoordigers	en	de	organisatie.	Dat	laatste	is	belangrijk,	want	zonder	
partijbestuurders	en	medewerkers	kan	een	politieke	partij	niet	functioneren.	Dat	geldt	niet	alleen	voor	de	
landelijke	organisatie,	maar	ook	voor	de	provinciale	en	lokale	afdelingen.	
 
Actief worden
Er	zijn	volop	mogelijkheden	om	actief	te	worden	in	GroenLinks.	Als	je	de	volgende	stap	naar	actief	burger-
schap	wil	maken	kun	je	je	bemoeien	met	de	landelijke	politiek	door	deel	te	nemen	in	een	van	de	landelijke	
werkgroepen	(https://groenlinks.nl/partij/organisatie/werkgroepen	)	of	door	de	landelijke	congressen	te	be-
zoeken.	Die	staan	open	voor	alle	leden.	Dat	is	bij	lang	niet	alle	Nederlandse	politieke	partijen	het	geval.	Dus	
maak	daar	gebruik	van.	

Ook	op	provinciaal	niveau	kun	je	actief	worden.	In	Groningen	hebben	we	met	Nienke	Homan	als	gedepu-
teerde	een	stem	in	het	dagelijks	bestuur	van	de	provincie.	Door	lid	te	worden	van	de	steunfractie	kun	je	je	
mening	naar	voren	brengen	en	mee	besluiten	over	de	standpunten	die	de	fractie	inneemt	in	actuele	kwesties.	
Je	kunt	ook	zelf	met	initiatieven	komen	om	die	op	de	agenda	te	krijgen.	Als	je	het	echt	leuk	en	interessant	
vindt,	kun	je	je	voor	de	volgende	Statenverkiezingen	kandidaat	stellen.	Wil	je	alleen	een	vinger	aan	de	pols	
houden,	dan	kun	je	het	beste	naar	de	halfjaarlijkse	provinciale	ledenvergaderingen	komen.	Daar	leggen	onze	
provinciale	politici	verantwoording	af	aan	de	leden	en	zijn	kritische	vragen	zeer	welkom.

Wil	je	dichter	bij	huis	blijven,	dan	is	de	gemeentelijke	politiek	misschien	iets	voor	jou.	Ook	op	dit	niveau	zijn	
er	steunfracties	en	ledenvergaderingen.	En	ook	hier	kun	je	je	kandidaat	stellen	voor	de	volgende	verkiezin-
gen.	Andere	mogelijkheden:	meeschrijven	aan	het	verkiezingsprogramma	of	lid	worden	van	de	kandidaten-
commissie.	En	natuurlijk:	meedoen	in	de	campagne.
 
Voorbereiding verkiezingen
Op	19	maart	2016	 is	er	een	 landelijke	bijeenkomst	onder	de	titel	 ‘Zin	 in	verkiezingen’	(waarschijnlijk	 in	
Utrecht)	 ter	 voorbereiding	 van	 de	 Tweede	 Kamerverkiezingen	 van	 2017	 en	 de	 gemeenteraadsverkiezin-
gen	 van	 2018.	 Wil	 je	 een	 keer	 de	 sfeer	 proeven	 dan	 is	 dit	 een	 uitgelezen	 kans.	 Als	 je	 mailadres	 bekend	
is	bij	het	 landelijk	bureau	krijg	 je	 een	uitnodiging.	Krijg	 je	nooit	mail?	Geef	dan	 je	mailadres	door	aan:		
ledenadmin@groenlinks.nl	of	030	2399900.
 
Alleen ondersteunen?
Als	de	praktische	politiek	je	toch	wat	te	veel	werk	lijkt,	kun	je	overwegen	toe	te	treden	tot	het	bestuur	van	
een	afdeling.	Bijna	alle	afdelingen	hebben	vacatures,	dus	je	bent	van	harte	welkom.	Wil	je	geen	vaste	banden,	
maar	wil	je	je	lidmaatschap	wel	wat	meer	inhoud	geven,	doe	dan	mee	met	acties	of	de	verkiezingscampagne.	
Daarover	kunnen	bestuurders	en	politici	 je	meer	 informatie	geven.	Ten	slotte:	GroenLinks	afdeling	stad	
Groningen	heeft	een	aantal	werkgroepen	die	open	staan	voor	alle	GroenLinks	leden	in	de	provincie	Gronin-
gen.	Voor	jonge	leden	is	in	de	stad	een	afdeling	van	de	jongerenorganisatie	Dwars.	
 
Meer weten?
Neem	contact	op	met	een	van	de	personen	uit	onderstaande	lijst!

Henk	de	Weerd



4

Politieke contactpersonen

Statenfractie 
Arjen	Nolles	
06	41	24	05	26	
arjennolles@yahoo.com
 
Bellingwedde
Marja	Bos	
0597	412119	
marja.bos@gmail.com
 
De Marne
Anne	Marie	Smits	
0595	528328	
annemariesmits858@gmail.com
 
Eemsmond
Leo	de	Vree	
0595	464327	
ldevree@planet.nl
 
Groningen
Benni	Leemhuis	 	 	
06	24681903	
bennileemhuis@gmail.com
 
Grootegast
Jan	Wessels	
0594	529182	
jan-wessels@hetnet.nl
 
Haren
Hans	Sietsma	
050	2806160	
hans.sietsma@gmail.com
 
Hoogezand-Sappemeer
Ger	Zuiderveen	
0598	396915	
gerzuiderveen@hetnet.nl
 
Leek
Albert	Houwer	
06	52101081	
marthahoeve@icloud.com
 
Loppersum
Dirk	van	Impe	
0596	550878			
dirk.vanimpe@xs4all.nl

Menterwolde
Tebbe	Krijgsheld	
0598	617055	
krg@ziggo.nl
 
Oldambt
Aart	Jan	Langbroek	
06	12	52	96	61	
aj.langbroek@xs4all.nl
 
Pekela
Marjolein	Walraven	
06	52549918	
mlwalraven@hotmail.com
 
Slochteren (GL-D66)
Menno	Klaver	(GL)	
0598	416275	
mm.klaver@hetnet.nl
 
Stadskanaal
Teja	van	Geenen	
0599	621360	
tmvg@xs4all.nl
 
Ten Boer
Mirjam	Wijnja	
06	52766827	
wijnjamirjam@gmail.com
 
Vlagtwedde
René	Kriek		
0599	637728		
R.H.J.Kriek@planet.nl
 
Veendam
Theo	Mooijman	
0598	622536	
thcm@kabel.netvisit.nl
 
Winsum
Irma	Scheepstra	
050	3061745	
irma@scheepstra.nl
 
Zuidhorn
Klaas-Wybo	van	der	Hoek	
0594	213637	
kw@kwvdhoek.nl

 

Secretariaten
		
Provinciale afdeling 
Gijs	van	der	Kroef	
06	13705440	
gijs.vdkroef@gmail.com
 
Bellingwedde
Marja	Bos	(waarnemend)	
0597	412119	
groenlinksbellingwedde@gmail.com
 
De Marne
Ellen	Kiewiet	
0595	571899	
ellengroenlinks@gmail.com
 
Eemsmond
Paulina	Roozemeijer	 	
0595	433846	
artfoto@gmx.de
 
Groningen
Bert-Jan	van	Manen	
06	15903290	
bert_jan@hotmail.com
 
Grootegast
Jan	Wessels	
0594	529182	
jan-wessels@hetnet.nl
 
Haren
Rien	de	Koning	
m.g.dekoning@haren.nl
 

Hoogezand-Sappemeer
Mark	Kugel	
0598	380421	
groenlinks.hs@live.nl
 
Leek
Harmen	van	Kamp		
0594	632408	
voorzitter@groenlinksleek.nl	
 
Loppersum, Delfzijl, Appingedam
Nicolette	Scholten	
0596-572119	
nicolette@regelwerk.nl
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Menterwolde
Mario	Post	(waarnemend)	
06	50525933		
mariopost59@gmail.com
 
Oldambt
Aart	Jan	Langbroek	
06	12529661	
oldambt@groenlinks.nl
 
Pekela
Elly	(H.)	Knevelman-Hulshof	
tel.	0597	647116	
groenlinkspekela@hotmail.nl
 
Slochteren
Bert	van	Lune	
0598	399018	
bert.lune@planet.nl
 
Stadskanaal
Teja	van	Geenen	
0599	621360	
tmvg@xs4all.nl

Ten Boer
Hans	Hoogesteger	
06	292	353	28	
jj.hoogesteger@ziggo.nl
 
Veendam
Mehmet	Kocadag					
06	41267734	
mkocadag@gmail.com
 
Vlagtwedde
Eggo	Agterof	
0599	322704	
e.a.agterof@home.nl
 
Winsum
Ineke	Blankenspoor	
06	27451091	
ib@bureauspoor.nl
 
Zuidhorn
Hilda	Hoekstra	
0594	540908	
Hilda@meulenhoff.org

	Overige
 
Dwars
Tessa	Gillet	
tessa.groningen@dwars.org

Werkgroepen

Buitenland
Pieter	van	Niekerken	
p.j.van.niekerken@hetnet.nl
 
Groen
Martijn	van	der	Glas	
martijn.vanderglas@gmail.com
 
Mobiliteit
Jasper	Meekess	
jaspermeekes@hotmail.com
 
Onderwijs
Lydia	Langerwerf	
l.langerwerf@gmail.com

Het provinciaal bestuur heeft veel taken waarvan leden eigenlijk weinig of niets weten. We doen meer dan 
(campagne)activiteiten en PLV’s organiseren, bijvoorbeeld scouting, conflict mediation en kunnen wij waar 
nodig  kleine afdelingen of gemeenten zonder afdelingen ondersteunen. 

Een	van	onze	taken	die	ik	na	de	gebeurtenissen	van	de	laatste	tijd,	het	vertrek	van	wethouders	bijvoorbeeld,	
in	verschillende	gemeenten		bij	iedereen	onder	de	aandacht	wil	brengen	is	die	van	ondersteuning	voor	be-
stuurders	en	raadsleden.
 
Wat kan het provinciaal bestuur doen?
Mocht	 iemand	 problemen	 ondervinden	 in	 zijn	 of	 haar	 politieke	 of	 bestuurlijke	 werk,	 dan	 kan	 er	 al-
tijd	 een	 beroep	 worden	 gedaan	 op	 het	 provinciaal	 bestuur.	 We	 bieden	 ten	 eerste	 een	 luisterend	 oor,	
maar	 kunnen	 helpen	 met	 onderhandelingen,	 of	 opvolging	 vinden	 als	 dat	 nodig	 zou	 zijn,	 en	 samen	 een		
mediastrategie	ontwikkelen	die	aansluit	bij	de	betreffende	situatie.		
 
Comfort en beeldvorming
Het	is	voor	GroenLinks	heel	belangrijk	dat	wij	op	zo	veel	mogelijk	plaatsen	afgevaardigden	en	bestuurders		
hebben,	die	comfortabel	op	hun	plek	zitten.		Tevens	is	het	belangrijk	dat	de	beeldvorming	in	de	media	over	
onze	partij	positief	is	en	dat	onze	leden	en	politici	niet	beschadigd	worden.		Wij	helpen	graag	daar	zorg	voor	
te	dragen.
 
Neem contact op
Als	voorzitter	probeer	ik	zo	veel	mogelijk	contact	te	houden	met	leden,	afdelingsbesturen	en	raadsleden	en	be-
stuurders.	Soms	volstaat	het	echter	niet	om	te	wachten	totdat	we	elkaar	tegenkomen	op	een	PLV,	regio-overleg	
of	wethoudersoverleg.	Of	wellicht	is	er	iets	dat	meer	discretie	vereist.	Mail	of	bel	me	als	je	wilt	sparren	of	als	
je	ondersteuning	van	het	provinciaal	bestuur	zou	kunnen	gebruiken:			moolen@brandeis.edu	of	06	41768573
	
Elisabeth	(Bea)	Moolenaar	(Voorzitter	Provinciaal	Bestuur)

We doen meer
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Anneke Duit voelde zich 
niet meer op haar plek als 
wethouder
 
Ze was de eerste vrouwelijke bestuurder in Pekela. En 
ze is tevreden over wat ze in haar eerste termijn (2010-
2014) heeft bereikt. Maar toch koos Anneke Duit ervoor 
om tijdens haar tweede termijn tussentijds op te stappen. 
Tot verbazing of zelfs schrik van velen. Maar ze ontmoet-
te ook begrip. Duit legt uit wat haar bewogen heeft om 
deze – toch moeilijke – stap te nemen. 

In	het	huis	van	Anneke	en	partner	Kick	aan	het	Pekelder	Diep	voel	je	je	snel	thuis.	Warm	en	kleurig.	Overal	
staan	en	hangen	producten	van	een	creatieve	geest.	Anneke	houdt	van	schilderen,	maar	ook	van	het	pimpen	
van	oude	kastjes.	Van	een	oude	deur	heeft	ze	een	salontafel	gemaakt.	Ze	heeft	er	weer	tijd	voor.	‘Na	elf	jaar	
hebben	we	eindelijk	de	moed	gevonden	om	de	muren	te	sauzen.	Alleen	het	plafond,	daar	hadden	we	geen	
zin	meer	in:	dat	hebben	we	met	een	sponsje	schoongepoetst.’	

Ze	snapt	dat	haar	vertrek	als	wethouder	van	Pekela	vragen	oproept.	Ze	is	niet	de	eerste	vrouwelijke	Groen-
Links-wethouder	die	opstapt.	Is	het	wethouderschap	te	zwaar?	En	wat	zegt	dat	over	vrouwen	in	de	politiek?	
‘Nee,	ik	heb	absoluut	geen	afscheid	genomen	omdat	het	te	moeilijk	was’,	beantwoordt	ze	direct	en	snel	de	
eerste	vraag.	‘Ik	wist	waaraan	ik	begon,	want	ik	ben	eerder	acht	maanden	wethouder	in	Nijmegen	geweest	en	
mijn	eerste	termijn	in	Pekela	heb	ik	volgemaakt.	In	het	vorige	college	(van	SP,	PvdA	en	GroenLinks)	hebben	
we	heel	goed	samengewerkt,	in	een	goede	sfeer.’

Bij	de	verkiezingen	in	2014	raakte	GroenLinks	één	van	de	twee	zetels	kwijt.	Dat	kwam	hard	aan.	Al	eerder	
had	de	afdeling	enkele	actieve	GroenLinks-leden	zien	vertrekken	in	de	tijd	dat	het	intern,	om	het	zachtjes	
te	zeggen,	niet	zo	geweldig	ging	met	GroenLinks.	‘Na	de	verkiezingsuitslag	wilde	ik	dan	ook	eigenlijk	niet	
meer	verder.	Maar	de	coalitie	wou	graag	door	met	mij.’

Het	mooie	van	de	politiek	en	vooral	van	de	politieke	rol	als	wethouder	is	dat	het	een	plek	is	waar	je	je	idealen	
en	ideeën	kwijt	kunt	en	op	lokaal	niveau	iets	kunt	bereiken.	Daar	genoot	ze	van,	in	ieder	geval	tijdens	de	
eerste	zittingsperiode.	Niet	dat	het	altijd	gemakkelijk	was.	Als	politicus	krijg	je	veel	over	je	heen.	Een	schild	
heeft	ze	nooit	echt	kunnen	ontwikkelen.	Ze	is	gewoon	te	aardig.	‘Hoewel	ik	wel	veel	kan	verdragen,	hoor.	
Maar	wat	ik	niet	kan	verdragen,	is	dat	er	zoveel	PVV-stemmers	zijn	in	Pekela.	Daar	breek	ik	niet	doorheen.	
Die	onbegrijpelijke	onverdraagzaamheid	die	je	nu	overal	tegenkomt	in	Nederland,	al	die	boze	mensen	om-
dat	er	in	de	buurt	een	vluchtelingenopvang	komt…	daar	heb	ik	de	grootste	moeite	mee.	Onze	beschaving	is	
maar	een	heel	dun	laagje.	Ik	vind	het	triest	en	eng.’
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Politiek spel
Boze	mensen	is	zij	zelf	natuurlijk	ook	tegengekomen.	Bijvoorbeeld	toen	de	openbare	basisschool	overwoog	
om	een	schakelklas	op	te	richten	voor	AZC-kinderen.	Die	schakelklas	is	er	gelukkig	wel	gekomen	en	het	
gaat	heel	goed.	Maar	waar	ze	vooral	moeite	mee	had,	was	het	politieke	spel.	‘Daar	werd	ik	ongelukkig	van.	
Misschien	is	het	dát	wel,	als	je	het	hebt	over	vrouwen	in	de	politiek.	Je	krijgt	niks	gratis	en	zeker	als	wet-
houder	van	een	kleine	partij	moet	je	niet	een	te	grote	mond	opzetten.	De	portefeuilles	die	mij	aan	het	hart	
gaan:	milieu	en	dierenwelzijn,	dat	zijn	onderwerpen	die	er	in	Pekela	nauwelijks	toe	doen	en	ook	niet	in	de	
politiek	van	Pekela.	Voor	‘rode’	onderwerpen	kreeg	ik	de	handen	nog	wel	op	elkaar,	maar	‘groen’,	dat	moest	
ik	bevechten.	Toen	ik	voorstelde	om	plastic	afval	te	scheiden,	nou,	het	leek	alsof	ik	de	revolutie	predikte!	En	
waar	ging	het	nou	helemaal	over?	

Het	grappige	is	dat	ik	hier	als	groene	wethouder	word	gezien,	terwijl	ik	van	huis	uit	vooral	‘links’	ben.	Oor-
spronkelijk	kom	ik	uit	Muntendam.	Mijn	vader	was	wethouder	en	Statenlid	voor	de	CPN.	Politiek	behoorde	
tot	ons	dagelijkse	leven.	Zelf	ben	ik	ook	lid	geweest	van	de	CPN.’	De	eerste	vier	jaar	heeft	Duit	veel	kunnen	
doen.	‘Er	was	hier	op	milieugebied	helemaal	niets.	Ik	heb	veel	op	gang	kunnen	brengen	én	kunnen	realiseren.	
Maar	het	werd	steeds	moeilijker.	Er	wordt	voortdurend	bezuinigd.	Er	is	nergens	geld	voor,	dus	ook	niet	voor	
ambtenaren.	Zelfs	ziektevervanging	zit	er	niet	in.	Een	milieubeleid	uitvoeren	met	een	paar	ambtenarenuren:	
dat	is	enkel	geploeter.	Ik	heb	de	laatste	anderhalf	jaar	ervaren	als	op	de	winkel	passen	en	brandjes	blussen.	
Dat	past	niet	bij	mij	en	zo	kan	ik	niet	functioneren.	In	2013	is	het	milieubeleidsplan	vastgesteld,	maar	met	
de	uitvoering	is	men	nog	bezig.	Dat	duurt	te	lang	en	ik	ben	daarvoor	te	ongeduldig.	De	nota	dierenwelzijn	
idem	dito.	Als	je	vooral	een	verlengstuk	wordt	van	het	kabinetsbeleid	dat	steeds	dwingt	tot	bezuinigingen,	
dan	moet	je	plezier	beleven	aan	het	besturen	zelf.	Maar	ik	ben	iemand	die	liever	wil	creëren.	Dat	past	ook	
wel	bij	onze	partij,	die	net	even	anders	aankijkt	tegen	dingen	als	andere	partijen.’	Natuurlijk	moest	ze	af	en	
toe	op	haar	handen	zitten	om	niet	zelf	te	gaan	buffelen.	‘Dat	wordt	niet	op	prijs	gesteld,	een	wethouder	hoort	
dat	niet	te	doen.	Maar	ja,	ik	kon	het	niet	laten	om	zelf	wel	stukken	te	schrijven	over	ons	jeugdbeleid.’
 
Stille trom
Ze	is	met	haar	besluit	niet	over	één	nacht	ijs	gegaan.	‘Ik	voelde	een	grote	loyaliteit	met	GroenLinks	en	het	
college.	Het	was	alsof	ik	ze	in	de	steek	liet.	Ik	heb	er	echt	maanden	over	nagedacht	en	in	mijn	hoofd	was	ik	
steeds	meer	bezig	met	afscheid	nemen.	In	feite	hadden	hoofd	en	gevoel	al	afscheid	genomen.	Dan	kun	je	niet	
meer	terug.	Ja,	mijn	achterban	en	de	collegeleden	schrokken	er	wel	van.	Maar	er	was	ook	begrip.	Ik	heb	geen	
officieel	afscheid	gewild.	Het	liefst	was	ik	met	stille	trom	vertrokken.	Mijn	portefeuilles	zijn	daarna	verdeeld	
over	de	andere	drie	leden	van	het	college.’	Ze	lacht.	‘Ik	geloof	dat	ze	het	nu	toch	wel	erg	druk	hebben.’

Creëren,	dat	is	haar	wel	gelukt	in	de	vorige	collegeperiode.	‘Ik	ben	trots	op	het	jeugdbeleid	dat	is	neergezet.	
We	hebben	geprobeerd	om	het	jeugdbeleid	niet	vanuit	de	problemenhoek	te	benaderen.	Ik	wilde	een	top	
tien	van	positieve	factoren,	niet	een	top	tien	van	problemen.	Je	moet	kijken	naar	wat	jongeren	nodig	heb-
ben	om	positief	op	te	groeien.	Die	top	tien	van	positieve	factoren	is	opgepakt	door	het	Nederlands	Jeugd	
Instituut.’	Trots	 is	ze	ook	op	wat	ze	wel	heeft	bereikt	met	het	milieubeleid,	net	als	met	de	samenwerking	
met	diverse	maatschappelijke	organisaties	en	het	AZC	om	ontmoetingen	tussen	vluchtelingen	en	inwoners	
te	organiseren.	Ook	geeft	Anneke	me	een	handzame	flyer	mee:	een	signalenkaart	waarin	de	relatie	gelegd	
wordt	tussen	dierenmishandeling	en	huiselijk	geweld.	‘Gebleken	is	dat	als	bekend	is	dat	er	ergens	sprake	is	
van	dierenmishandeling,	de	kans	groot	is	dat	er	ook	huiselijk	geweld	plaatsvindt.	En	andersom.	Deze	sig-
nalenkaart	is	bedoeld	voor	hulpverleners.	Signalen	moeten	vanuit	de	eigen	invalshoek	worden	herkend	en	
doorgespeeld.	Dit	hebben	we	samen	met	de	Stichting	het	Kopland	ontwikkeld.’

Anneke	kan	het	niet	laten.	Ze	praat	nog	steeds	over	‘we’.		De	afstand	is	er	nog	niet.	Dat	heeft	enige	tijd	nodig.	
Lachend:	‘Ook	thuis.	Kick	was	de	laatste	jaren	huisman,	maar	nu	ben	ik	er	ook	weer.	Het	is	dus	niet	meer	
vanzelfsprekend	dat	hij	de	dingen	thuis	oppakt.’	Ze	neemt	de	tijd	tot	januari.	‘Ik	heb	filosofie	gestudeerd	in	
Nijmegen.	Eigenlijk	wil	ik	meer	met	mijn	kritisch	denkvermogen	doen.’		

Nicolette	Scholten
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 Nieuwe Omgevingsvisie Groningen
 Meer overlaten aan gemeenten

Het nieuwe college van GS in Groningen, met daarin GroenLinks, heeft een nieuw Ontwerp Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening opgesteld. De Omgevingsvisie, met daaraan gekoppeld de Verordening, is het belang-
rijkste document van de provincie, waarin niet alleen de ruimtelijke ordening van de provincie geregeld wordt, 
maar waarin ook beleid wordt ontwikkeld met betrekking tot milieu, energie, water, landbouw en mobiliteit. 

De	belangrijkste	wijziging	ten	opzichte	van	de	huidige	Omgevingsvisie	en	-Verordening	is	dat	de	provincie	
zelf	minder	gaat	regelen	en	meer	wil	overlaten	aan	de	gemeenten.	De	Statenfractie	kan	instemmen	met	deze	
lijn,	omdat	dit	goed	strookt	met	ons	verkiezingsprogramma.	Andere	positieve	punten	zijn	de	begrenzing	
van	de	intensieve	veehouderij	(varkens	en	kippen),	het	schrappen	van	de	ruimte	voor	glastuinbouw	bij	de	
Eemshaven	 en	 het	 gemakkelijker	 maken	 van	 de	 plaatsing	 van	 zonnepanelen	 op	 agrarische	 gronden.  De	
intensieve	veehouderij	mag	in	de	nieuwe	verordening het	aantal	dieren	niet meer	uitbreiden.	De	uitbrei-
dingskaart	intensieve	veehouderij	komt	niet	terug.	Wel	blijft	de	overstap naar	biologisch	werken	mogelijk	
en	wordt	deze	overstap	aantrekkelijker.	De	intensieve	veehouderij	kan	daarmee	duurzamer	en	rendabeler	
worden.
 
Aanpassingen
We	proberen	in	de Statenvergadering	van	december	de	Ontwerp	Omgevingsverordening	op	twee	punten	
aan	te	passen.	In	de	eerste	plaats	wordt	de	ontwikkeling	van	zonneparken	op	bedrijventerreinen	en	woning-
bouwlocaties	belemmerd,	doordat	de	eis	gesteld	wordt	dat	bestemmingsplannen	eerst	in	overeenstemming	
moeten	worden	gebracht	met	de	nieuwe	Omgevingsverordening.	Wij	zien	dit	als	een	onnodige	belemme-
ring,	die	tot	vertraging zal	leiden	bij	de	ontwikkeling	van	zonneparken	bij	de	stad	Groningen.

Het	tweede	probleempunt	betreft	het	feit	dat	de	provincie	in	de	nieuwe	Omgevingsverordening gemeen-
ten	 kan	 overrulen	 als	 het	 om	 de	 maximale	 grootte	 van	 het	 agrarische	 bouwblok	 gaat.	 Nu	 heeft	 bijv.	 de		
gemeente	Pekela,	met	name	door	de	inzet	van	GroenLinks,	in	het	bestemmingsplan	een	maximale	bouw-
blokgrootte	van	1,5	ha	staan.	Volgens	de	nieuwe	verordening	zou	de	provincie	kunnen	bepalen	dat	er	een	
bouwblok	van	3	ha	mogelijk	zou	zijn.	Wij	vinden	dit	geen	goed	idee	en	gaan	op	dit	punt	een	amendement	
indienen	samen	met	de	SP	om	de	maximumgrootte	van	het	gemeentelijke	bestemmingsplan	voorrang	te	
geven.	Bij	de	evaluatie	van	het	Groninger	Verdienmodel	gaan	we	inzetten	op	dierenwelzijn	bij	het	houden	
van	koeien,	en	proberen	we	uitbreidingsmogelijkheden ook	langs	die	weg te	beperken.
 
Landschap en natuur
De	fractie	had	meer	ambitie	gewild	op	het	gebied van	landschap	en	natuur.	In	de	Statencommissie	heb-
ben	we	hier	aandacht	voor	gevraagd. Op	een	later	moment	proberen	we	hier	gericht	verbetering	in	aan	te	
brengen. Na	het	vaststellen	van	de	Ontwerp	Omgevingsvisie	en	-Verordening	in	december	kunnen	er	nog	
zienswijzen	worden	ingediend	door	belanghebbenden.	De	definitieve	versies	worden	waarschijnlijk	pas	in	
juni	2016	vastgesteld.

Harrie	Miedema
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Politiek in Menterwolde 
Hoe GroenLinks er over denkt

Na	ruim	15	jaar	kwam	ik	als	raadslid	terug	in	de	politieke	arena	van	de	gemeente	Menterwolde.	Ik	hoopte	
dat	er	iets	sinds	toen	iets	ten	goede	zou	zijn	veranderd,	maar	ik	werd	al	snel	teleurgesteld.	Hoewel	het	dua-
lisme	zijn	intrede	had	gedaan	en	de	PvdA	geen	absolute	meerderheid	meer	had,	is	het	klimaat	gelijk	geble-
ven.	De	grootste	fracties,	Menterwolde	Gewoon	en	de	SP	vormden	een	coalitie	met	de	VVD.	Merkwaardig	
genoeg	werd	er	met	geen	van	de	overige	partijen	gesproken,	de	toon	was	gezet.	Met	4	parttime	wethouders	
ging	het	college	van	start.
 
Beladen geschiedenis
Oud	zeer	bepaalde	de	sfeer.	Menterwolde	Gewoon	is	een	afsplitsing	van	de	PvdA	en	oppositiepartij	Kritisch	
Menterwolde	bestond	uit	twee	oud-wethouders.	Eind	2014	werd	de	spanning	opgevoerd	door	een	onder-
zoek	naar	de	angstcultuur	onder	de	ambtenaren.	B&W	ontkende	die	angstcultuur.	

In	2015	kwam	Menterwolde	in	een	stroomversnelling	terecht	wat	ik	gemakshalve	maar	even	‘de	onverenig-
baarheid	der	karakters’	noem.	Eind	maart	besloot	onze	GroenLinks-burgemeester	Eduard	van	Zuijlen	op	te	
stappen.	Daar	kregen	we	oud-gedeputeerde	van	de	provincie	Drenthe	Rein	Munniksma	voor	terug	als	in-
terim.	Het	rapport	over	de	angstcultuur	verscheen,	waarna	de	gemeentesecretaris	op	non-actief	werd	gezet.	
Frank	Wiertz,	oud-secretaris	van	Hoogezand-Sappemeer	en	projectleider	van	de	herindeling	HSSM,	nam	al	
vrij	snel	zijn	plaats	in.	Rust	in	de	tent,	zo	leek	het.	

In	juni	stapte	de	VVD-wethouder	op,	hij	vond	dat	hij	niet	meer	binnen	dit	college	kon	functioneren.	De	
VVD-fractie	verleende	nog	eventjes	gedoogsteun	aan	de	coalitie,	maar	trok	dit	in	na	een	opgelegd	spreek-
verbod.	Om	andere	problemen	voor	te	zijn	nam	de	GroenLinks-fractie	het	standpunt	in	dat	het	hele	college	
moest	opstappen,	om	daarna	verder	te	gaan	met	twee	fulltime	wethouders	van	buiten	de	Menterwolder	po-
litiek,	van	buiten	het	oud	zeer	uit	de	geschiedenis.	Dat	college	zou	ons	moeten	leiden	naar	de	gemeentelijke	
herindeling	van	2018.	

Helaas,	de	coalitie	wilde	er	ter	vervanging	van	de	VVD	een	wethouder	bij.	Tot	ieders	verbazing	hapte	Kri-
tisch	Menterwolde	toe.	Matty	Siersema,	in	een	vorige	raadsperiode	al	eens	opgestapt	als	wethouder,	ver-
klaarde	zich	bereid	het	college	aan	te	vullen.	Wij	vielen	bijkans	van	onze	stoel	toen	we	het	hoorden.	Een	
fractie	die	vanaf	de	start	op	voet	van	oorlog	geleefd	heeft	met	de	coalitie,	maakt	er	nu	deel	van	uit!
 
Het kan nog erger
Na	de	zomervakantie	ging	het	met	de	gemeente	Menterwolde	verder	bergafwaarts.	De	jaarrekening	2014	
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kon	niet	worden	vastgesteld	door	te	veel	onduidelijkheden	en	vragen	van	de	accountant.	De	begrotings-
besprekingen	voor	2016	verliepen	moeizaam,	met	weinig	zicht	op	een	sluitende	begroting.	De	verschil-
len	van	inzicht	tussen	de	collegepartijen	werden	groter.	Kritisch	Menterwolde	en	Menterwolde	Gewoon	
vergaderden	steeds	vaker	zonder	coalitiegenoot	SP.	Tijdens	de	begrotingsvergadering	hadden	beide	frac-
ties	een	lijst	van	wel	honderd	vragen,	de	SP	zegde	toen	de	samenwerking	op.	De	tweede	coalitiecrisis	was	
geboren,	de	wethouders	waren	in	één	klap	demissionair.
 
De wens van GroenLinks
De	volgende	dag	kwam	de	GL-(steun)fractie	bijeen.	We	waren	het	snel	eens	over	de	volgende	uitgangs-
punten:

•	 Menterwolde	moet	bestuurbaar	blijven.

•	 Onze	inwoners	hebben	behoefte	aan	politieke	rust,	financieel	degelijk	beleid	en	krachtige	bestuur-
ders.

•	 Onze	 toekomstige	 fusiepartners	Slochteren	en	Hoogezand-Sappemeer	moeten	vertrouwen	 in	ons	
kunnen	houden.

•	 We	moeten	voorkomen	dat	er	nog	meer	bakken	met	wachtgeld	naar	voormalige	bestuurders	gaan.

•	 Er	moet	geen	voedingsbodem	gecreëerd	worden	voor	een	snoeiharde	oppositie.

We	kwamen	tot	de	eindconclusie	dat	het	coalitiemodel,	al	twee	keer	gestrand,	geen	werkbaar	model	zou	
zijn.	We	zagen	geen	heil	in	het	vormen	van	een	nieuwe	coalitie.	De	oplossing	lag	in	de	vorming	van	een	
zakelijk	college,	a-politiek,	bestaande	uit	de	zittende	wethouders,	die	met	een	mandaat	van	de	gemeente-
raad	Menterwolde	bestuurt	tot	2018.	Dat	college	gaat	met	alle	fracties	gelijkwaardig	om,	de	wethouders	
zijn	het	klankbord	van	de	hele	raad	en	als	zodanig	de	uitvoerders	van	het	dagelijks	beleid.	Ze	maken	hun	
klus	af.	Hoewel	de	wethouders	er	zelf	wel	wat	in	zagen,	gingen	de	overige	oppositiepartijen	hier	niet	mee	
akkoord.	Daarmee	was	dit	voorstel	van	de	baan.
 
De eindoplossing?
Met	hulp	van	Meindert	Schollema,	voormalig	burgemeester	van	Pekela,	werd	de	impasse	doorbroken.	
De	enige	coalitie	die	 succesvol	zou	kunnen	zijn	 is	de	SP	met	de	vier	oppositiepartijen.	Hier	was	wel	
draagvlak	voor,	maar	alleen	met	twee	wethouders	van	buiten.	De	SP-wethouder	Lian	Veenstra	mocht	
blijven	zitten,	mits	ze	de	portefeuille	van	financiën	opgaf.	Naast	haar	komen	twee	wethouders	van	bui-
tenaf,	de	PvdA’er	Thea	van	der	Veen,	oud-wethouder	van	Delfzijl,	en	de	VVD’er	Jaap	Borg,	fractievoorzit-
ter	in	Hoogezand-Sappemeer.	

SP,	VVD,	PvdA,	CDA	en	GroenLinks	hebben	samen	met	de	kandidaat-wethouders	intensieve	gesprek-
ken	gevoerd	over	een	voor	alle	partijen	bevredigend	akkoord.	Hoe	een	en	ander	in	de	praktijk	zal	gaan	
uitpakken,	durf	ik	op	dit	moment	niet	te	voorspellen.	Wel	heeft	onze	fractie	moed	geput	uit	de	open	en	
constructieve	besprekingen	van	de	afgelopen	weken.	Samen	met	Albert	Bosscher	heb	ik	daar	namens	
GroenLinks	een	positieve	steen	aan	kunnen	bijdragen.	Wij	gaan	in	ieder	geval	met	meer	vertrouwen	
2016	in.

Tebbe	Krijgsheld



11

Iris Bruna – Er is meer dan politiek alleen
Samen met man en drie kinderen is Iris in 2009 weer neergestreken in de stad. Daar wonen ze heel fijn in de 
gezellige Oranjebuurt, vlakbij het Noorderplantsoen. De tuin is een beetje klein, en daarom hebben ze sinds 
kort een moestuin met tuinhuisje bij de Piccardthof. Op deze grijze dag drinken we aan de keukentafel koffie 
uit Delftsblauw servies. ‘Dat kregen we mee toen we in Italië gingen wonen.’ 

Levensgeschiedenis
Geboren	in	Delft	woonde	ze	vanaf	haar	zevende	jaar	met	haar	moeder	en	zus	aan	het	Noorderplantsoen	en	
na	verscheidene	omzwervingen	is	ze	nu	al	weer	ettelijke	jaren	‘Groningse’.	Iris	deed	de	Hogere	Hotelschool	
en	studeerde	communicatie	aan	de	VU	in	Amsterdam,	waar	ze	haar	man	Herman	Peter	ontmoette.	Samen	
vertrokken	ze	naar	Italië	om	een	eigen	bed	&	breakfast	te	starten.	Vlak	na	de	geboorte	van	de	oudste	zoon,	
inmiddels	acht	 jaar	oud,	keerde	het	gezin	 terug	naar	Groningen.	Er	kwamen	nog	een	 jongen	(6)	en	een	
meisje	(4)	het	gezin	versterken.	

De	ondernemersgeest	van	Iris	en	haar	partner	resulteerde	in	een	bureau	voor	online	communicatie.	Het	
bedrijf	is	‘not	only	for	profit’,	naast	enkele	grotere	projecten	pakken	ze	ook	opdrachten	aan,	zonder	daarvoor	
naar	rato	betaald	te	worden.	Iets	doen	voor	de	andere	mens,	is	belangrijker	dan	zo	veel	mogelijk	geld	gene-
reren.	Dit	is	in	een	notendop	een	schets	van	Iris	Bruna.

Exploreren
Er	is	steeds	iets	nieuws	te	ontdekken	in	maatschappelijke	en	sociale	structuren.	Toen	Iris	in	2009	uit	Italië	
terugkeerde	naar	Nederland	werd	ze	vrijwilligster	bij	Vluchtelingenwerk	en	besloot	ze	 lid	te	worden	van	
GroenLinks.	Nieuwsgierig	en	leergierig	als	ze	is,	wilde	ze	van	binnenuit	ondervinden	hoe	alles	werkt,	hoe	de	
mensen	met	elkaar	omgaan.	In	Italië	bestond	de	politiek	uit	extremiteiten,	je	hoorde	daar	bij	de	communis-
ten	of	je	werd	ingedeeld	bij	een	extreem	rechtse	vleugel.	Zwart-wit	zonder	al	te	veel	nuancering.	

Een	cursus	 ‘Zin	 in	GroenLinks’,	voornamelijk	gericht	op	Europa	heeft	haar	geënthousiasmeerd	voor	het	
politieke	werk.	Nienke	Homan	heeft	haar	min	of	meer	binnengehaald	in	de	steunfractie:	‘Ik	heb	veel	van	
Nienke	geleerd,	we	kunnen	goed	sparren.	We	denken	over	veel	dingen	hetzelfde.’
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Omdat	het	provinciale	team	haar	goed	beviel,	kwam	Iris	op	de	
verkiezingslijst	voor	de	provincie	te	staan	en	werd	ze	samen	
met	Micha	Boon	campagneleider.	Mede	door	de	verhuizing	
van	Gerda	van	Galen	(oorspronkelijk	hoog	op	de	kieslijst)	en	
Nienke,	die	gedeputeerde	werd	 in	de	Staten,	schoof	Iris	op	
tot	de	functie	van	fractievertegenwoordiger.	Daar	kreeg	ze	te	
maken	met	een	geheel	ander	fractieteam	dan	ze	vooraf	dacht	
te	treffen.	In	plaats	van	naast	twee	vrouwen	te	komen	wer-
ken,	Nienke	en	Gerda,	bestaat	de	fractie	nu	uit	three	white	
middle	aged	men,	om	het	maar	even	zo	te	zeggen.	
 
Politieke visie
Grote	ambitie	om	te	opereren	als	een	politiek	dier	heeft	Iris	
niet,	maar	dat	verhindert	niet	dat	ze	een	duidelijke	inbreng	
heeft	in	het	mannelijk	bolwerk.	Ze	heeft	de	ambitie	om	oude	
gebaande	politieke	wegen	te	doorkruisen,	onder	andere	door	
de	 randen	 op	 te	 zoeken	 van	 wat	 GroenLinks	 in	 kan	 bren-
gen	als	coalitiepartij.	Zoeken	naar	nieuwe	wegen,	een	andere	
kijk	 dan	 de	 gangbare	 op	 voeding,	 sociale	 verandering	 met	
name	 op	 gebied	 van	 werkgelegenheid	 en	 waardering	 voor	
het	kleinschalige	ondernemerschap.	Opschudden	van	het	oude	systeem.	

Waarom	blindweg	de	Statenagenda	volgen	en	niet	met	een	eigen	agenda	komen?	Waarom	niet	een	positie-
vere	blik	op	een	zzp’er?	Waarom	moet	de	ene	mens	zo	veel	mogelijk	werken	of	verdienen,	en	een	ander	zit	
huis	en	verveelt	zich?	Een	eerlijke	verdeling	en	een	basisinkomen	zouden	al	veel	kunnen	betekenen	voor	de	
maatschappij	zoals	we	die	kennen.	Iris	opereert	als	een	frisse	wind,	ze	is	wel	eens	ongeduldig,	wil	liefst	snelle	
resultaten	zien,	maar	beseft	terdege	dat	een	langeretermijnvisie	de	basis	is	voor	het	bedrijven	van	politiek.	
Ze	verzucht	dan	ook:	‘Door	de	provinciale	politiek	leer	ik	heel	veel	van	de	mensen	met	wie	ik	samenwerk.’

Het werk binnen de fractie
Het	liefst	wil	Iris	haar	levensvisie	binnen	GroenLinks	integreren	en	tegelijkertijd	openstaan	voor	de	impul-
sen	van	anderen.	In	haar	rol	als	fractievertegenwoordiger	is	ze	vooral	toehoorder	en	neemt	ze	waar	hoe	de	
mensen	met	elkaar	en	de	vele	onderwerpen	omgaan.	De	fractie	heeft	de	dossiers	onderling	verdeeld	en	de	
Statenleden	doen	hun	werk	goed.	Maar	Iris	ziet	wel	mogelijkheden	voor	zichzelf:	‘De	tijd	dat	ik	ergens	het	
woord	over	voer,	komt	nog	wel.	Ik	spring	in	het	gat	dat	eventueel	ontstaat,	maar	zolang	het	niet	nodig	is,	heb	
ik	vooral	mijn	inbreng	tijdens	de	fractievergaderingen.	We	moeten	er	voortdurend	alert	op	zijn	om	ons	als	
GroenLinks	te	profileren.	Daar	is	nog	wel	een	slag	te	slaan.’
 
Tot slot
Iris	geeft	aan	veel	plezier	te	ondervinden	in	het	Statenwerk,	maar	is	tegelijkertijd	ook	bezig	met	andere	zaken	
die	ze	interessant,	leerzaam	of	de	moeite	waard	vind.	‘Ik	ben	bezig	met	een	opleiding	tot	yogadocente,	de	
yogafilosofie	spreekt	mij	erg	aan.	Ik	wil	dat	andere	mensen	het	goed	hebben,	daarin	wil	ik	iets	betekenen.	
Of	ik	dat	nou	doe	met	yoga,	in	de	politiek	of	in	mijn	communicatieberoep.	Ambities	heb	ik	wel,	maar	die	
zijn	op	vele	terreinen	te	verwezenlijken.	Als	mijn	drie	kleine	wereldverbeteraars	het	goed	doen,	dan	ben	ik	
al	heel	tevreden.’			

Ger	Zuiderveen
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Hoe staat het met de plannen van Hans Alders?
In het gas- en aardbevingsdossier is de laatste maanden veel gebeurd, met name rond de plannen van Nationaal 
Coördinator Hans Alders (NCG).  In Provinciale Staten hebben we hier meerdere keren over kunnen spreken, 
voor het laatst tijdens de Statenvergadering van 18 november. 

Veel	onderdelen	van	de	plannen	van	de	NCG	moeten	nog	nader	uitgewerkt	worden	en	de	financiële	onder-
bouwing	ervan	is	onduidelijk.	Die	mening	wordt	in	de	Staten	breed	gesteund	en	mondde	uit	in	een	motie	
waarin	de	verantwoordelijk	gedeputeerde,	Eelco	Eikenaar	(SP),	wordt	opgeroepen	de	zorgen	van	de	Staten	
over	te	brengen	en	aan	te	dringen	op	nadere	uitwerking	van	de	plannen.	Die	plannen	worden	binnenkort	
vastgesteld	in	de	Tweede	Kamer	waarna	Provinciale	Staten	er	in	januari	een	definitief	besluit	over	moeten	
nemen.
 
GroenLinks-punten
GroenLinks	vindt	dat	niet	alleen	de	aardbevingsschade	een	probleem	is,	maar	dat	ook	andere	schade	als	
gevolg	van	de	gaswinning	op	de	agenda	moet.	Daarom	moet	je	eigenlijk	spreken	van	mijnbouwschade	in	
plaats	van	aardbevingsschade.	Naast	het	al	genoemde	ontbreken	van	financiële	onderbouwing	is	het	gebruik	
van	een	contourenkaart	een	punt	van	kritiek.	Er	moet	gekeken	worden	naar	veiligheid	van	individuen	of	ze	
nu	binnen	of	buiten	de	contouren	van	de	kaart	wonen.	De	veiligheid	van	scholen	moet	hoog	op	de	agenda	
staan,	net	als	het	naar	een	lager	niveau	brengen	van	de	gaswinning	in	combinatie	met	een	versnelde	inzet	op	
de	energietransitie.	Ten	slotte	moet	de	rol	van	de	NAM	in	diverse	processen	beperkt	worden.	
 
Goede uitgangspositie
We	zien	de	plannen	wel	als	een	goede	uitgangspositie	om	nu	aan	de	slag	te	gaan,	want	dat	moet	op	korte	ter-
mijn.	Een	aantal	zaken	in	de	plannen	van	de	NCG	is	positief,	zoals	het	energieneutraal	maken	van	woningen	
en	de	gedeeltelijke	uitbreiding	van	de	waardevermeerderingsregeling.	Verder	hopen	wij	dat	de	arbitrage	in	
de	schaderegeling	leidt	tot	een	betere	afwikkeling	van	schadeclaims.
 
Uitspraak Raad van State
We	zijn	blij	met	de	uitspraak	van	de	Raad	van	State	dat	de	gaswinning	voorlopig	wordt	gemaximeerd	tot	27	
miljard	kuub	per	jaar.	Nog	te	veel,	maar	wel	een	bovengrens	en	een	mooie	overwinning	voor	de	Groningers	
die	de	stap	naar	de	Raad	van	State	hebben	gezet.	
 
Veiligheid en schade
Aan	de	andere	kant	zijn	we	eind	september	weer	geconfronteerd	met	een	zwaardere	beving	nabij	Hellum	
aan	de	rand	van	het	winningsgebied.	Dit	baart	ons	grote	zorgen.	Er	verschijnen	met	grote	regelmaat	rap-
portages	over	de	veiligheid,	omvang	van	het	risicogebied,	andere	oorzaken	van	schade	dan	de	aardbevingen,	
kortom	iedere	keer	weer	een	visie	die	zaken	ter	discussie	stelt.	Wij	zijn	van	mening	dat	de	Groningers	daar-
van	niet	de	dupe	mogen	worden.	Het	gaat	om	veiligheid	en	dus	moet	er	nu	gewoon	worden	gestart	met	het	
versterken	van	onveilige	panden.	
 
Andere organisaties
We	laten	ons	in	dit	dossier	informeren	door	veel	partijen.	Er	zijn	contacten	met	onder	andere	de	Bodembe-
weging,	Schokkend	Groningen	en	een	aantal	individueel	actieve	inwoners.	Ook	hebben	we	kennismakings-
gesprekken	gevoerd	bij	de	NAM	en	het	CVW	om	in	voorkomende	gevallen	een	ingang	te	hebben	bij	deze	
organisaties.	Uiteraard	is	er	intensief	contact	met	Liesbeth	van	Tongeren	als	woordvoerder	op	dit	onderwerp	
in	de	Tweede	Kamer.	Kortom:	de	hoogste	prioriteit.	Zijn	er	vragen,	twijfel	niet	en	neem	contact	met	mij	op.

Hendri	Meendering
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Column
Duurzaamheid

Mijnheer	Jansen	houdt	van	soberheid.	De	dingen	en	het	leven	tot	
hun	essentie	terugbrengen.	Het	liefst	was	hij	zelfvoorzienend	boer	
geworden	en	dan	samen	met	andere	zelfvoorzienende	boeren	een	
dorp	opbouwen,	zoiets	als	de	Amish	in	Amerika.	In	plaats	daarvan	
las	hij	Thoreau	en	Bookchin	en	nam	geen	rijles.	

Zure	regen	en	dode	vissen	in	de	Rijn,	dat	waren	in		die	tijd	de	mi-
lieuproblemen.	Daarna	kwamen	er	vele	andere	en	mijnheer	Jansen	
was	er	altijd	van	overtuigd	dat	een	soberder	levenswijze	de	kern	
van	de	oplossing	zou	worden.	Minder	werken,	minder	consume-
ren	en	minder	reizen.	Positief	gezegd:	meer	van	het	leven	genieten	

door	het	naar	zijn	essentie	terugbrengen.	Vrij	beschikken	over	je	eigen	leven	en	met	aandacht	voor	wat	echt	
belangrijk	is	je	korte	tijd	op	aarde	doorbrengen.	

De	werkelijkheid	ging	een	andere	kant	op:	werk	werd	een	obsessie,	consumptie	een	verplichting	(goed	voor	
de	economie)	en	reizen	een	dagelijkse	last	richting	werk	en	een	levensdoel	in	de	vakanties.	Mijnheer	Jansen	
zag	het	met	het	lede	ogen	aan.	

Hoewel	ook	in	veel	nieuwe	boeken	over	het	milieu	het	soberheidsideaal	nog	sterk	aanwezig	is,	ziet		mijnheer	
Jansen	in	de	praktijk	dat	duurzame	ontwikkelingen	een	heel	andere	kant	op	gaan.	De	fundamentele	keuze	
om	veel	minder	energie	te	gaan	verbruiken	wordt	vermeden.	Op	zich	logisch,	want	onze	hele	manier	van	le-
ven	is		gebaseerd	op	verspilling	van	energie	en	grondstoffen.	Wat	zou	er	gebeuren	als	het	individuele	vervoer	
in	auto’s	vervangen	werd	door	openbaar	vervoer?	Of	als	alumiumblikjes	verboden	werden	omdat	de	pro-
ductie	van	aluminium	stroom	vreet?	Als	overheden	en	bedrijven	werden	gedecentraliseerd	zodat	mensen	
dagelijks	minder	hoefden	te	reizen?	Dat	alles	is	zo	in	tegenspraak	met	onze	manier	van	leven	dat	we	liever	de	
vlucht	naar	voren	kiezen	en	zoeken	naar	technische	oplossingen	zoals	schonere	motoren,	elektrische	auto’s,	
thuiswerken	en	CO2	opslag.	Zelfs	de	Amish	gebruiken	nu	mobiele	telefoons.

Henk	de	Weerd	

Diogenes

Om Shiki te citeren

Och, kijk, een mus sprong 
helemaal langs de veranda 

met natte voetjes
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Maandag	4	januari	2016	
Nieuwjaarsreceptie provincie Groningen 
Aanvang:	16:30	uur	
Provinciehuis	Groningen,	Martinikerkhof	12,	Groningen	
Iedereen	is	welkom!

Zaterdag	23	januari	
Voorwaardelijk versus onvoorwaardelijk basisinkomen 
13:00	-	16:30	uur	
Leeuwarden	
Aanmelden	verplicht:	benligteringen@xs4all.nl
Meer	informatie:https://werkgroepeconomie.groenlinks.nl/
agenda/debat-over-basisinkomen-0

Zaterdag	19	maart	2016	
Landelijk bijeenkomst ‘Zin in verkiezingen’ 
Locatie	volgt

23 of 24 april 2016 
Landelijk congres GroenLinks 
Locatie	volgt

Agenda

Prettige feestdagen en een heel goed, 
groen en sociaal 2016 namens:

• Provinciaal bestuur

• Statenfractie 

• Redactie van de Wenakker



Colofon
Jaargang	24,	nummer	4
De	Wenakker	verschijnt	4	keer	per	jaar
Redactie:	Nicolette	Scholten,	Ger	Zuiderveen	en	Henk	de	Weerd	
	
Bijdragen:	Tebbe	Krijgsheld,	Hendri	Meendering,	Harrie	Miedema,	Elisabeth	Moolenaar

 
Contact

Statenfractie
Arjen	Nolles	(fractievoorzitter):	06	38373783	
arjennolles@yahoo.com
	
Harrie	Miedema:	06	43748917	
harrie.miedema@zonnet.nl
	
Hendri	Meendering:	06	13370915	
meender4@xs4all.nl	
	
Iris	Bruna	(fractievertegenwoordiger):	06	28950669	
irisbrunatoonen@gmail.com

 
Gedeputeerde

Nienke	Homan:	06	52761547	
nienkehoman4@gmail.com
 
Provinciaal bestuur 
	
Elisabeth	Moolenaar	(voorzitter):	06	41768573	
moolen@brandeis.edu
	
Gijs	van	der	Kroef	(secretaris):	06	13705440	
gijs.vdkroef@gmail.com	
	
David	van	der	Kellen	(penningmeester):	050	4061994	
vdkellen@hotmail.com
	
Maartje	Vroom:	06	47854742	
maartjevroom@hotmail.com	
	
Job	de	Bruijn:	050	5891568	
jobdebruijn@gmail.com
	
Henk	Klabbers:	050	4062954	
hklabbers@noordmaat.nl
Ria	Damhof:	06	14531360	
riadamhof@gmail.com	

Digitaal
www.groenlinksgroningen.nl	
facebook.com/groenlinks.statenfractie
twitter.com/glprovgroningen

Redactieadres
Statenfractie	GroenLinks	
Turfsingel	83	
9712	KL	Groningen	
050	3164568	
groenlinks@ps-provinciegroningen.nl

Kopij	is	van	harte	welkom	op	het	bovenstaand		
redactieadres.	Deadline:	1	februari	2016


