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akker
Op ons congres zei 
Femke Halsema het 
mooi: Nederland is 
een hoopvol land. Dat 
merk ik ook: mensen 
in Nederland willen 
vooruitgang. We wil-
len schone energie, 
Nederlanders willen 
schone lucht en men-
sen willen rechtvaar-
digheid voor alle Ne-
derlanders. Dus ook 
voor de Groningers die 
gedupeerd zijn door de 
gaswinning van Shell 
en Exxon. We willen 
de Waddeneilanden 
ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk houden. Noor-
derlingen  verdienen het om zonder angst voor aardbevingen 
of andere mijnbouwschade te leven en moeten volledige ver-
goeding van hun schade krijgen. 
Elke keer als ik in Groningen ben, kom ik die hoop tegen. Men-
sen die positief naar de toekomst kijken, kansen zien en willen 
werken aan verandering. Groningers weten ook goed wat ze 
niet willen en Groningen wil van ouderwetse fossiele ener-
gie af en een stevige rol spelen bij de transitie naar moderne 
schone energie. Ik denk aan EnTRanCe en andere energiepro-
jecten waar ik op bezoek ben geweest. Dat is precies waar deze 
campagne om gaat: verandering; kiezen voor schone energie, 
empathie voor elkaar en een eerlijker verdeling van onze wel-
vaart. Samen gaan we een prachtige campagne voeren. 

Liesbeth van Tongeren

Verkiezingen!

‘Als we vol hoop aan 
de slag gaan, zal de 
positieve wind van 
verandering door heel 
Nederland waaien.’ 
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Volgend jaar moet de gaswinning in Groningen 
omlaag naar 18 miljard kuub en de komende 
kabinetsperiode naar 12 miljard kuub. Dat plan 
presenteerde Jesse Klaver op 1 februari.
Klaver: ‘De afgelopen jaren zijn de mensen in 
Groningen oneerlijk behandeld. Ondanks de 
aanhoudende aardbevingen en het advies van de 
toezichthouder nam het kabinet niet de nood-
zakelijke maatregelen. Dat moet nu veranderen. 
Aardgas is een brandstof van het verleden en 
hoort niet meer thuis in een modern Nederland. Daarom wil Groen-
Links zo snel mogelijk de gaskraan dichtdraaien naar het veilige niveau 
van 12 miljard kuub en inzetten op een exit-strategie voor aardgas.’

Jesse Klaver: gaswinning moet fors omlaag

Het GroenLinks 
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Tijd voor verandering
Wat wil GroenLinks eigenlijk?

De verkiezingen zijn in aantocht en dus discus-
sies met vrienden, familie en bekenden: waar 
ga jij op stemmen? GroenLinksers stemmen na-
tuurlijk op GroenLinks, maar in hun naaste om-
geving is dat vaak heel anders. Om goed besla-
gen ten ijs te komen, hierbij de belangrijkste 
punten uit ons verkiezingsprogramma. Geef ze 
van katoen!

1. Groen investeren
Groen investeren staat prominent in het GroenLinks-verkiezingspro-
gramma. Met onze ‘eigen’ Stichting Energy Valley zitten we in Gronin-
gen goed. De stichting zet zich met bedrijven, kenniscentra en over-
heden in om marktkansen op het gebied van schone en innovatieve 
energie te realiseren. 
GroenLinks constateert terecht dat ons land verslaafd is aan fossiele 
brandstoffen. De overheid subsidieert in deze verouderde sectoren, 
terwijl de investeringen in groene innovatie, schone energie en ken-
nis achterblijven. GroenLinks wil hierin verandering. Na jarenlang be-
zuinigen is de tijd gekomen om te investeren in de modernisering van 
de economie. Het mes snijdt met groene investeringen aan meerdere 
kanten. Groen, groei, goede banen en eerlijke inkomens. Dat is wat telt.
Met een aparte ministerie voor Klimaat en Duurzame Economie hoopt 
GroenLinks vaart te maken. De klimaatdoelen moeten we halen. Daar-
toe dient een Klimaatwet, die ervoor zorgt dat de uitstoot van broeikas-
gassen ten opzichte van 1990 omlaaggaat. Stapsgewijs gaat het dan toe 
naar volledige schone energie, uiterlijk in 2050.
Een eerste goede stap is het sluiten van de kolencentrales. Dus ook die 
nieuwe centrale van RWE in de Eemshaven. Weten jullie nog dat de 
GroenLinks-gedeputeerde Wiebe van der Ploeg destijds knarsetandend 
moest toezien dat deze kolengigant zijn bouwvergunningen kreeg? De 
afspraken waren zeven jaar geleden al te ver heen om nog terug te kun-
nen draaien. 
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Als het aan GroenLinks ligt, komt er een fiscale stimulans op gebruik 
en opwekking van duurzame energie en op energiebesparing. Schone 
energie, bijvoorbeeld opgewekt met zonnepanelen, wordt voor klein-
verbruikers en Verenigingen van Eigenaren niet langer belast. De scha-
de door mijnbouwactiviteiten, aldus GroenLinks, moet volledig worden 
vergoed. Lees daarover elders in de Wenakker. Proefboringen en zout-
winning in het Waddengebied worden niet toegestaan. In de provincie 
speelt momenteel de wens van Nedmag om in Kielwindeweer magne-
siumzout te gaan winnen. Vooralsnog steekt het gemeentebestuur van 
Hoogezand-Sappemeer daar om diverse redenen een stokje voor, nu dus 
gesteund door het GroenLinks-verkiezingsprogramma. Kielwindeweer 
is weliswaar geen Waddengebied, maar de intentie is duidelijk.  
De wens van GroenLinks om windmolens op de Noordzee te plaatsen, 
betekent meteen dat op hele kwetsbare plekken op het land (Veenkolo-
niën en ook Meeden) de windparken minder noodzakelijk zijn. Wel is 
in het verkiezingsprogramma sprake van windmolens langs snelwegen 
en zonnepanelen op alle overheidsgebouwen. Er wordt ruimte geboden 
aan bijvoorbeeld energiecoöperaties, zodat decentraal slimme energie-
netwerken ontstaan en mensen aandeelhouder zijn van deze schone 
energie. 
Over vervoer zegt het programma: ‘Met een investeringsplan voor 
openbaar vervoer maken we reizen sneller, gemakkelijker en schoner. Er 
komt extra treincapaciteit en het onderhoud van spoor en treinen wordt 
verbeterd. In steden komen meer metro’s, trams en elektrische bussen.’ 
Meer openbaar vervoer in de steden is natuurlijk een prima idee, maar 
het zou GroenLinks niet misstaan om zich tevens druk te maken over 
betere verbindingen in het noorden (bijvoorbeeld een spoorweg via 
Heerenveen naar de randstad en een ontsluiting via spoor tussen Veen-
dam en Emmen).
Conclusie: ook al wordt niet alles beschreven, de provincie Groningen 
wordt met het GroenLinks ‘groen investeren’ er zeker niet minder op!

2. Nieuwe nivellering
Na jaren van groeiende inkomensongelijkheid pleit GroenLinks ervoor 
dat de overheid die verschillen weer gaat verkleinen. Dat is voor onze 
provincie, waar veel mensen zonder (voldoende) werk zitten, een goed 
plan. Het gaat hier om simpele belastingtechnische maatregelen waar-
van vooral de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt profiteren. 
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Kent u het verhaal van de surrealistische schrijver Belcampo (hij heeft 
jaren in Groningen gewerkt als arts) over dat gelukkige land, waar rijke 
mensen belasting betalen en arme mensen geld ontvangen? Totdat de 
verhoudingen omgekeerd zijn, en de rijke mensen van vroeger de arme 
mensen van nu zijn geworden die geld gaan ontvangen? Dat wil Groen-
Links. In de eerste plaats door een hogere arbeidskorting in te voeren: 
mensen die werken hoeven minder belasting te betalen. De verschillen-
de andere kortingen die ons belastingstelsel kent worden gecombineerd 
en inkomensafhankelijk. Voor mensen die geen werk hebben of heel 
weinig verdienen leiden deze kortingen ertoe dat zij negatieve inkom-
stenbelasting moeten betalen: zij ontvangen geld van de belastingdienst! 
Aan de andere kant van het spectrum worden topinkomens zwaarder 
belast. 
Voor mensen die indirect voor de overheid werken – politieagenten, 
leerkrachten, mensen in de zorg – komt GroenLinks met een reële 
loonsverhoging.  Voor de rest van de arbeidsmarkt moeten afspraken 
met vakbonden en werkgevers leiden tot stijging van lonen, eerlijke in-
komensverhoudingen, gelijke beloning voor gelijk werk en het delen van 
economische vooruitgang. Daarvoor wordt een nieuw sociaal akkoord 
gesloten. Voor mensen met alleen AOW (of met een klein aanvullend 
pensioen) wil GroenLinks een verhoging van het inkomen gaan regelen. 
GroenLinks is ook voor een fiscalisering van de AOW. Dat houdt in dat 
mensen boven de pensioengerechtigde leeftijd belasting gaan betalen. 
De huidige AOW wordt voor een kwart uit de algemene middelen be-
taald. Dat betekent door arm en rijk. Fiscalisering treft vooral de men-
sen die naast hun AOW een flink pensioen hebben.

3. Kansrijk onderwijs
Wat het onderwijs betreft, kiest GroenLinks voor twee benaderingen. 
De ene is gericht op persoonlijke ontwikkeling: kinderen en volwas-
senen moeten de kans krijgen hun mogelijkheden zo veel mogelijk te 
gebruiken, onafhankelijk van afkomst en inkomen van de ouders. De 
andere is dat alle mensen in het onderwijs leren hun weg te vinden in de 
moderne samenleving. 
Voor de leerling wordt vooral ingezet op gratis aanbod van mogelijk-
heden om zich buiten het gezin te ontwikkelen. Vanaf een half jaar is 
er recht op drie dagen kinderopvang per week; vanaf de leeftijd van 4 
jaar buitenschoolse opvang, op termijn ten minste tien uur per week. In 
kindcentra moeten kinderen formele en informele programma’s kun-
nen volgen met ruimte voor sport, spel, cultuur en natuur. Ook voor 
de financiële kant van de opvoeding van kinderen is beleid bedacht: 
het huidige regelingen- en toeslagensysteem wordt vereenvoudigd en 
samengevoegd met de kinderbijslag, die GroenLinks inkomensafhan-
kelijk wil maken. Voor kinderen met beperkingen moet extra geld be-
schikbaar komen zodat zij kunnen meedraaien in het gewone onderwijs 
of gratis naar speciaal onderwijs kunnen. 

4. Moderne solidariteit
GroenLinks wil nieuwe solidariteit organiseren, zegt het verkiezings-
programma ambitieus. We moeten weer voor elkaar gaan zorgen? Mee 
eens. Zorg, verzekeringen voor zzp’ers en uitkeringen bij werkloosheid: 
een kerntaak van de overheid? Mee eens. Waardering van onbetaald 
werk? Mee eens. Grip op het eigen leven? Mee eens. Een verantwoor-
delijkheid van ons allemaal? Mee eens. De wensen van mensen staan 
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centraal, niet de structuren of organisaties? Mee eens! 
In veel Groningse dorpen en stadswijken proberen mensen de zorg en 
verantwoordelijkheid voor elkaar weer naar zich toe te trekken. Hoe 
lastig dat is, merken we nu in het aardbevingsgebied. Probeer  als dorp 
maar eens serieus te worden genomen als gesprekspartner in het den-
ken over de zorg voor ouderen. Je kunt dan wel mooie plannen heb-
ben met het verzorgingstehuis dat versterkt moet gaan worden, maar 
krijgt het dorp een stem? Mogen we zelf beslissen over onze toekomst? 
Krijgen we de kans om er iets van te maken waar het hele dorp en zijn 
bewoners nog heel lang plezier van hebben? Lukt het om kleinschalige 
woonvormen te creëren? En gaat het eindelijk lukken dat iemand zijn 
of haar zorgbehoevende partner niet hoeft te laten opnemen in een in-
stelling, twintig kilometer verderop? Of blijft de zorg het speelveld van 
machtige spelers als Menzis, Zonnehuisgroep en Woonzorg Nederland, 
die heel andere belangen hebben? Het komt er nu op aan. Als het aan 
GroenLinks ligt, staat het dorp centraal.   

5. Eén samenleving
Voor of tegen, ja of nee, wij of zij. Als je niet bij ons hoort, hoor je er niet 
bij. Want dan ben je een Gutmensch of juist een rechtse bal of erger, deel 
van de grachtengordelelite (waar in Groningen ligt die trouwens?) of 
intellectueel. Helemaal verkeerd. Of je bent zwart of een beetje gekleurd. 
Of moslim. Of je tante komt uit Marokko. Of je bent dat alles tegelijk. 
Nog verkeerder! Wij zijn er wel klaar mee. Terug naar een zelfbewust 
en ontspannen Nederland. Waar we op een normale manier met elkaar 
kunnen discussiëren over Zwarte Piet of vuurwerk of paaseieren. Zonder  
meteen verketterd te worden als je een andere mening hebt dan je ge-
spreksgenoot. Iedereen uit zijn eigen bubbel. GroenLinks wil dat we 
oog én respect hebben voor de niet-standaard gezinnen, de kleurtjes, 
de verschillende geloven en mensvisies, de mensen die anders zijn en de 
vluchtelingen die hun leven hebben gewaagd om hier een nieuw bestaan 
op te bouwen.  Met elkaar Bevrijdingsdag en Keti Koti, de bevrijding 
van de slavernij op 1 juli, vieren, stelt GroenLinks voor. Nou, voor feest-
jes is de redactie altijd te porren. We hebben nog meer suggesties. Feest 
vieren als de gaskraan dichtgaat. Feest als de kolencentrale wordt neer-
gehaald. Feest voor elk kind dat dankzij het kinderpardon mag blijven 
en eindelijk rust vindt. Feest als de Cultuurfabriek het IVAK in staat is 
gesteld een gezonde doorstart te maken. Feest als het eerste dorp in de 
provincie energieneutraal is. Feest verbindt! 

6. Prettig leven
Prettig leven, wie wil dat nou niet. In het verkiezingsprogramma van 
GroenLinks worden maar liefst 43 programmapunten aan dit onder-
werp gewijd. Volgens GroenLinks betekent prettig leven dat je kunt 
kiezen hoe en waar je woont, met een schone omgeving en bereikbare 
voorzieningen. Dat is natuurlijk lang niet afdoende om prettig te leven, 
maar het zijn wel ingrediënten waar de politiek iets mee kan. 
Een belangrijk onderdeel van prettig leven is wonen. Daarbij gaat het 
niet alleen over de woonomgeving, maar ook over de woonlasten. Als 
het aan GroenLinks ligt wordt de verhuurdersheffing omgevormd tot 
een investeringsplicht voor corporaties met de opdracht de sociale wo-
ningvoorraad te vergroten, de woningen sneller energiezuinig te maken 
en betaalbaar te houden. Dit item is niet specifiek Gronings, maar het is 
wel een mooi programmapunt. 
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Meer op ons Gronings lijf geschreven is het programmapunt 10. Daar 
staat: ‘We willen voorkomen dat de tweedeling tussen de Randstad en 
de regio’s (= Groningen) in de periferie toeneemt. Daarom gaan we 
meer investeren in de regionale economie, infrastructuur, cultuur en 
voorzieningen in deze gebieden…’ En daarbovenop:  ‘GroenLinks wil de 
voorzieningen voor bewoners in krimpgebieden op peil houden.’ Hoe ze 
dat gaan betalen staat er niet bij, maar de aandacht is toch mooi? Er staat 
nog meer! ‘Waarden als stilte, nachtelijke duisternis en de weidsheid van 
het landschap worden beschermd.’ Prachtig! Om één en ander te bekos-
tigen wil GroenLinks een openruimteheffing gaan invoeren. Hoe dat 
er precies uitziet moet Jesse nog uitleggen, maar de richting is helder. 
GroenLinks kiest in ieder geval voor compacte steden met veel groen.
Boeren die hun bedrijf verduurzamen en natuurvriendelijk maken wor-
den beloond. GroenLinks wil af van megastallen en mestoverschotten. 
Ooit viel GroenLinks uit het provinciale Groninger college vanwege 
de megastallen in Vlagtwedde. Dieren hebben een intrinsieke waarde, 
kippen moeten kunnen fladderen, varkens moeten kunnen wroeten en 
koeien horen in de wei. Prachtig plan, voor Brabant, maar zeker ook 
voor Groningen. Ik vertrouw erop dat premier Jesse Klaver dit realiseert 
in overleg met de boeren(organisaties) en daarbij de noodzakelijke sa-
menwerking zoekt. Verder staat in het verkiezingsprogramma een ver-
bod op het houden en fokken van nertsen en andere (pels)dieren. Blijk-
baar is dat zelfs in 2017 nog altijd van belang. Beestjes, die nog kleiner 
zijn, worden evenmin vergeten. Bijen en hommels krijgen een prettig 
leven, onder meer door het vergroten van de variatie aan planten en 
bomen, terwijl bestrijdingsmiddelen verboden worden. Daarvoor in de 
plaats gaan de nóg kleinere beestjes en plantjes, de  micro-organismen 
hun werk doen om gewassen te beschermen.
In het thema ‘prettig wonen’ krijgt het vervoer ook een plek. Geen vrij-
stelling meer van belasting voor kerosine, zodat de prijsverhouding tus-
sen vliegen en reizen per trein meer in verhouding komt, ten gunste 
van de trein. Verdere groei van Schiphol en andere luchthavens (dus 
ook Eelde) is niet nodig, snelle internationale treinverbindingen ver-
vangen de vervuilende vluchten. Voor de auto’s betekent een premier-
schap van Jesse Klaver een einde aan het pret-rijden op snelwegen. Het 
speeltje van de VVD – 130 km per uur – is te vervuilend, te verslindend 
en onnodig luidruchtig. Waar dat nodig is, gaat de maximumsnelheid 
op snelwegen naar 100 of 80 km/u. Op de overige snelwegen maximaal 
120 km/u. Reizen per trein of bus hoort bij het prettige leven en slim-
me combinaties van fiets en auto maken dat mogelijk. Voldoende par-
keerruimte bij haltes en stations dus. Het openbaar vervoer in kleinere  
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steden en landelijke gebieden wordt niet verder uitgekleed maar juist 
versterkt. Elektrische auto’s worden fiscaal goedkoper. Wie in een vuile 
auto rijdt, betaalt een hoger tarief. Er komt een landelijk dekkend net-
werk van laadpalen en snellaadstations.
Tot slot een heikel punt. GroenLinks wil dat er een verbod komt op 
consumentenvuurwerk. Daarvoor in de plaats komen veilige vuurwerk-
shows. Veiligheid, luchtvervuiling en ook ‘vandalisme’ (gooien met rot-
jes) zijn aanleiding geweest voor deze stellingname. Niet zo zeer heikel 
voor mij persoonlijk, maar diverse GroenLinks-sympathisanten hebben 
hier moeite mee. Ze willen hun speeltje in oudjaarsnacht niet kwijt en 
zijn niet eens met een verbod. Dat vinden ze te betuttelend, blijkbaar.  

7. Onze democratie
Den Haag is ver weg, Brussel nog veel verder, GroenLinks onderkent 
dat. Onze democratie krijgt op afstand gestalte, mensen vinden dat ze 
niet gehoord worden. Groningers zullen dat herkennen. De regering 
houdt zich doof, de EU is ver weg achter de mistige horizon. ‘Het moet 
anders’, een veel gebruikte zin in het GroenLinks verkiezingsprogram-
ma, waarmee meestal bedoeld wordt: ‘het moet beter’. Het vertrouwen 
moet terug. In het verkiezingsprogramma staan principiële keuzes die 
de overheid terughalen en een einde maken aan het  anonieme ant-
woordapparaat dat zij nu is.
Zeggenschap voor de burgers zoekt GroenLinks in nieuwe vormen. 
Burgerinitiatieven en ondernemende burgers die zelf aan de slag gaan 
met maatschappelijke vraagstukken worden omarmd. Eén keer in de 
vier jaar stemmen is te weinig. Wat GroenLinks daaraan wil doen, staat 
echter nergens in het verkiezingsprogramma vermeld. Dwars, de jonge-
renafdeling van GroenLinks, heeft aangedrongen op een leeftijdsgrens 
van 16 jaar voor het actief kiesrecht. Dat is in het programma meege-
nomen.
Veiligheid en terrorisme zijn niet authentieke GroenLinks-thema’s, maar 
er wordt wel degelijk een duidelijke stelling betrokken. De organisatie 
van vluchtelingenopvang moet veel beter. Onze vrijheid mag niet lijden 
onder de bestrijding van terrorisme en criminaliteit. GroenLinks wil in-
vesteren in recherchewerk, om zeer gericht criminaliteit op te sporen en 
terrorisme te voorkomen. Bij concrete terroristische dreigingen moe-
ten er voldoende speciale eenheden zijn. Gemeenten, politie, onderwijs, 
jongerenwerk, reclassering en veiligheidsdiensten werken samen aan 
de-radicalisering en het voorkomen van radicalisering en rekrutering 
van jihadisten. Nederland maakt zich sterk voor een betere uitwisseling 
van informatie tussen veiligheidsdiensten en betere samenwerking tus-
sen opsporingsdiensten binnen de Europese Unie. Ver weg dus, maar 
samenwerking biedt kansen voor veiligheid dichtbij.
De rechtsstaat ligt regelmatig onder vuur. In eigen land bij Wilders en 
in de ‘bevriende’ wereld bij Donald Duck – pardon, Donald Trump. De 
rechtsstaat bescherm je niet door deze te ridiculiseren of in te perken. 
Meer geld voor rechtspraak en het Openbaar Ministerie is noodzakelijk. 
GroenLinks wil dat de toegankelijkheid van het recht wordt gewaar-
borgd, onder meer door beperking van de griffierechten en een verbe-
terde rechtsbijstand voor mensen met lage inkomens. Met een knipoog 
naar de VVD zegt het verkiezingsprogramma dat het ministerie van 
Veiligheid en Justitie weer ‘ministerie van Justitie’ moet gaan heten. We 
hebben gezien wat de samenvoeging ‘veiligheid en justitie’ voor gevol-
gen heeft gehad (en nog altijd heeft). De zeggenschap over de politie is 
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in betere handen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Internet is vanzelfsprekend ook een item. Of het nu via e-mail of 
WhatsApp is, ook op internet hebben wij recht op privacy. Het is het 
briefgeheim van de 21e eeuw. Er komt een einde aan geoblocking zodat 
programma’s ook in het buitenland toegankelijk zijn. Binnen de Euro-
pese Unie zet Nederland zich in voor afschaffing van het downloadver-
bod.
Enkele GroenLinks-standpunten uit het verleden zijn overeind geble-
ven, zoals: legalisatie van softdrugs en drugs zoals XTC en paddo’s. Po-
litiecapaciteit moet niet worden ingezet tegen gebruikers. Bij grootscha-
lige evenementen is er een mogelijkheid om drugs te laten testen. 

8. Rechtvaardige wereld
GroenLinks is vóór Europa - in een globaliserende wereld is de EU 
noodzakelijk als we de macht  niet in handen willen laten vallen van 
multinationals en financiële markten -  maar ziet ook dat veel mensen 
geconfronteerd worden met de nadelen van de Europese samenwer-
king. Wel vrij verkeer van personen, geen werknemersrechten. Wel in-
terne markt, geen aanpak van belastingontwijking. Wel afspraken over 
bezuinigen, niet over investeren.  
Om dat te veranderen worden voorstellen gedaan die vooral betrekking 
hebben op manier waarop Europa functioneert: betere controle door 
het Europees Parlement, minder nationale veto’s en grotere betrokken-
heid van nationale parlementen bij de Europese besluitvorming. Het 
dagelijks bestuur van Europa, de Europese Commissie, krijgt minder 
vrijheid en de fixatie op begrotingstekorten wordt vervangen door het 
streven naar evenwicht tussen financiën, werkgelegenheid en duurzame 
ontwikkeling. Dit biedt begrotingsruimte om te investeren in arbeids-
participatie, onderwijs, innovatie en duurzame energie.
Voor vluchtelingen wil GroenLinks een geharmoniseerde asielproce-
dure: alle lidstaten doen mee aan de eerlijke verdeling en opvang van 
vluchtelingen. Bij niet meewerken volgen sancties. Nederland geeft het 
goede voorbeeld door zijn toezeggingen na te komen, ook als andere 
EU-landen dat niet doen. 
Wat buitenlands beleid aangaat komt er als het aan GroenLinks ligt 
minder aandacht voor economische diplomatie en meer voor eerlijke 
verdeling van welvaart, duurzaamheid en het versterken van demo-
cratie en mensenrechten. Voor ontwikkelingssamenwerking wil men 
weer terug naar de internationaal afgesproken norm van 1,0% van het 
BNP.  Handels- en investeringsverdragen mogen niet ten koste gaan van 
democratie en milieu- en sociale standaarden. GroenLinks wil af van 
aparte claimrechtspraak voor multinationals. 

Nicolette Scholten, Ger Zuiderveen, Henk de Weerd
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Ruim 4000 mensen waren dinsdagavond 7 fe-
bruari 2017 aanwezig bij de door de Groninger 
Bodem Beweging en Milieudefensie georgani-
seerde fakkeloptocht tegen de gaswinning. Met 
dit protest willen ze de lijsttrekkers, die woens-
dag 8 februari kwamen debatteren in Gronin-
gen, ervan doordringen dat het roer om moet. 
Ede Staals‘ ’t Het nog nooit zo donker west, of ‘t wer 
altied wel weer licht werd met een aangepast 
couplet door Freek de Jonge en de mensen op 
de Vismarkt gezongen. Aanwezig waren ook 
vele politici, burgemeesters en Commissaris 
van de Koning René Paas. Hoe lang duurt het 
nog voor ook het kabinet begrijpt dat 24 mil-
joen kuub in de komende 5 jaar echt niet door 
kan gaan?

Ruim 4000 mensen in fakkeloptocht door Groningen 

als protest tegen gaswinning
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Aankondiging provinciale 
ledenvergadering 
Op zaterdag 8 april vindt onze halfjaarlijkse provinciale (PLV) plaats. 
We vergaderen op het GroenLinkspand aan de Coehoornsingel in Gro-
ningen. Starttijd is 10.00 uur. De streefeindtijd is 12.30 uur. Om 13.00 
uur begint het middaggedeelte in de vorm van een politiek café. Het 
thema wordt tezamen met de definitieve agenda via de nieuwsbrief be-
kendgemaakt. 
Op de conceptagenda staan de volgende punten. De volgorde kan nog 
wijzigen.
 
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen PLV 26 november 2016
3. Mededelingen
4. Evaluatie TK verkiezingen
5. Verkiezing(en) bestuurslid-/bestuursleden
6. Financiën 2016
7. Verantwoordingen gedeputeerde / fractie / bestuur / functione-

ringscommissie 
8. Punten vreemd aan de orde
9. Rondvraag

Een definitieve agenda volgt medio/eind maart. Leden ontvangen de 
agenda en de vergaderstukken via de e-mail. Om het milieu, papier en 
printkosten te besparen, liggen deze stukken niet in geprinte vorm in 
de vergaderzaal! De stukken zijn vanaf 26 maart ook opvraagbaar bij 
secretaris Gijs van der Kroef (gijs.vdkroef@gmail.com). We vragen je 
echter terughoudend met deze mogelijkheid om te gaan. Op de verga-
derlocatie is Wifi aanwezig.

Vacature secretaris provinciaal bestuur
De bestuursperiode van onze secretaris is verstreken. Tijdens de provin-
ciale ledenvergadering van 8 april 2017 wordt een nieuwe secretaris be-
noemd. Het provinciaal bestuur nodigt alle leden uit de provincie uit om 
te solliciteren. 

Het provinciaal bestuur bestaat idealiter uit 7 leden. Bestuursleden wor-
den door de provinciale ledenvergadering benoemd. Een bestuursperi-
ode duurt twee jaren. De taken van het bestuur zijn onder meer: 
•	 Zorgen voor de interne en externe dialoog
•	 Politiek personeelsbeleid
•	 Organiseren verkiezingen
•	 Vrijwilligers werven en binden
•	 Conflictbeheersing
•	 Contact initiëren en onderhouden met lokale afdelingen binnen de 

provincie
Een bestuurslid is 4-8 uur per week beschikbaar.

De kern van de functie is:
•	 samen met de voorzitter de agenda voor de bestuursvergaderingen 

opstellen;
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•	 het bijhouden van een lange termijnagenda en vergaderroosters;
•	 de (technische) organisatie van ledenvergaderingen en eventueel 

andere activiteiten van het bestuur;
•	 contact onderhouden met de landelijke ledenadministratie;
•	 contact onderhouden met de bestuursmedewerker; 
•	 het bijhouden van de inkomende en uitgaande post, het voeren van 

correspondentie, beheer van het (administratieve) archief en het 
verzenden van uitnodigingen voor activiteiten.

Procedure
Solliciteren kan tot en met 17 maart 2017 door een motivatiebrief te 
sturen naar onze voorzitter Ria Damhof: riadamhof@gmail.com. Ver-
volgens vindt er een gesprek plaats met (afgevaardigden van) het be-
stuur. Uiteindelijk beslist de ledenvergadering in april wie onze nieuwe 
secretaris wordt. 

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren de Statenfrac-
ties van GroenLinks in Groningen en Drenthe op zondagmiddag 5 maart 
vanaf 14.00 uur een weidevogelexcursie bij het Zuidlaardermeer. Met een 
beetje geluk worden hier de eerste grutto’s gezien, die weer terug zijn in 
Nederland. GroenLinks wil hiermee aandacht vragen voor de weidevogels, 
waar het niet goed mee gaat in Nederland.

Kamerlid Rik Grashoff, vorig jaar verkozen tot groenste politicus van   
Nederland, vertelt over zijn landelijke weidevogelinitiatief, statenlid 
Henk Nijmeijer legt uit hoe hij de weidevogels op de kaart heeft gezet 
in Drenthe en statenlid Harrie Miedema gaat in op de natuur-inclusieve 
landbouw, die hij in Groningen wil stimuleren. Daarna wordt een wan-
deling door de Oostpolder gemaakt onder leiding van een gids van het 
Groninger Landschap.

De Oostpolder is één van de natte zomerpolders op de grens van Gro-
ningen en Drenthe langs de oevers van het Zuidlaardermeer. De Oost-
polder is een vogelparadijs voor ganzen, eenden en weidevogels, waar 
zelfs regelmatig de zeearend wordt gezien.

De bijeenkomst start zondag 5 maart om 14,00 uur bij horecagelegen-
heid Waterjuffers bij Vos aan de Osdijk 4 te Noordlaren. Graag vooraf 
aanmelden: groenlinks@ps-provinciegroningen.nl

5 maart: mee met GroenLinks

Groet de Grutto
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Onlangs kreeg ik een e-mail van een voormalig studente waarin ze infor-
meerde hoe het ging in Amerika. Ze vroeg mij of ik nog politiek actief was. 
Ik wilde haar antwoorden dat ik niet actief in de politiek ben. Tot nu toe 
zijn mijn pogingen om me in te zetten voor de Colorado Greens namelijk 
op niets uitgelopen vanwege hun gebrekkige organisatie. Echter bij nader 
inzien ben ik eigenlijk heel actief. Misschien is het beter te omschrijven als 
activisme. 

Sinds de verkiezing van Donald Trump  ben ik al bij vier demonstraties 
geweest, teken ik elke dag wel een nieuwe petitie of een brief gericht aan 
Donald Trump, en leg ik geregeld telefonisch contact met senators (of 
eigenlijk hun assistent) over de executive orders die er zijn getekend of 
de nominaties voor het kabinet van Trump. 

Alles is politiek
In alles voelt het als een geheel andere tijd dan voor de verkiezingen. 
Veel mensen realiseren zich dat ‘We the people’ de enige echte tegen-
kracht is tegen Donald Trump. De Women’s March bracht in de V.S. 
miljoenen mensen op de been. Hier in Denver zaten de bussen vol met 
mensen die erheen gingen en het was zo druk dat ik me nauwelijks kon 
bewegen in de mensenmassa. Bij een demonstratie voor het regerings-
gebouw (Capitol)  van de staat van Colorado tegen de zogenaamde 
‘muslim ban’ zag ik een bord ‘Protest is the New Brunch.’  16  februari 
was ‘The Day without an immigrant’, waarbij restaurants gesloten waren 
bij gebrek aan bediening. 
Inderdaad elk weekend (nagenoeg iedere dag) staan er mensen te de-
monstreren in het park voor het Capitol. Je spreekt af om met vrien-
den te gaan protesteren. In restaurants, openbaar vervoer  en andere 
openbare gelegenheden hoor je bijna niets anders dan mensen over de 
politiek praten. Je kunt niet meer naar een verjaardag of feestje zonder 
dat er over politiek wordt gesproken. Bijna elke late night show heeft wel 
een item over Donald Trumps laatste politieke actie of nieuwste tweet. 
Tijdens awarduitreikingen zoals de Grammy’s en de Golden Globes la-
ten artiesten en acteurs zich scherp uit over de huidige politieke situatie 
en ook sportevenementen zijn overgoten met politieke statements (met 
name de laatste Superbowl).  

‘Protest is the new brunch’  in ia
Een sfeerimpressie vanuit mijn linkse bubbel
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Verbroken relaties
Dat engagement beïnvloedt ook sociale relaties. Mensen schelden el-
kaar uit en maken enorme ruzies over het huidige beleid. Er worden 
huwelijken en vriendschappen verbroken. Sommige mensen zijn na de 
verkiezingen totaal verwijderd geraakt van hun familie. Ik probeer als 
antropoloog de vele perspectieven van mensen te begrijpen en af en toe 
in gesprek te gaan. Maar ik ben links (voor Amerikaanse begrippen wel 
heel erg links) en als een Trump supporter van het eerste uur daar lucht 
van krijgt dan wordt alles wat ik zeg in twijfel getrokken, zelfs als de fei-
ten er duidelijk niet om liegen. Die feiten zijn propaganda. Wetenschap 
en wetenschappers zijn niet te vertrouwen. Mensen zeggen dat ze liever 
op hun gevoel afgaan. En er wordt alles aan gedaan door de woord-
voerders van Trump dit wantrouwen voor feiten, wetenschap en andere 
meningen te cultiveren in de media. Bijvoorbeeld door een fictieve ter-
reuraanslag in het nieuws te brengen. Het boek 1984 is dan ook ineens 
uitverkocht op vele plekken. In gesprekken met echte Trump-supporters 
zijn persoonlijke aanvallen heel normaal in plaats van dat er werkelijk 

over beleidskeuzes 
gesproken wordt. Ik 
spreek inmiddels niet 
meer met twee mensen 
uit mijn vriendenkring. 
D o o dver wens ingen 
en het vergoelijken en 
verdedigen van dicta-
toriale en racistische/
discriminatoire politiek 
gaan me te ver. 

Republikeinen
Gelukkig zijn de meeste 
republikeinen die ik ken 
‘constitutioneel natio-
nalistisch’ (hun natio-
nalisme is gebaseerd op 
de moderne natiestaat 
en een pluralistische 
liberale democratische 
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grondwet in plaats van het idee een nationale cultuur).Zij zien Trump 
als een gevaar voor de waarden van vrijheid, gelijkheid en broederschap 
en als iemand die totaal geen respect heeft voor de grondwet. Ik hoop 
dat deze republikeinen ook hun senators bellen om aan te geven dat zij 
problemen hebben met de koers van Trump. 

Bubbels
Mensen hebben het over het gevaar van een bubbel voor de polarisering 
in de samenleving. Ik heb mijn bubbel af en toe nodig om de verharding 
van de samenleving, het egoïsme en het gebrek aan humaniteit aan te 
kunnen. 

Bea Moolenaar



Wenakker

GROENLINKS Groningen
16

Wenakker

GROENLINKS Groningen
17

Het raadwerk
De praktijk in Slochteren

Alleen is maar alleen
Het GroenLinks raadslid, Menno Klaver had na de scheiding geen spar-
ringpartners meer en stond er min of meer alleen voor. Hij miste een 
steunfractie. Alle reden voor hem om steun te zoeken bij andere ge-
meenten, de herindelingspartners Menterwolde en Hoogezand-Sappe-
meer. Dat resulteerde in een simpele afspraak: schuif bij elkaar aan tafel 
en organiseer gezamenlijke fractievergaderingen. De vergaderdata van 
Hoogezand-Sappemeer blijken de meest praktische te zijn en Menno 
kan zijn eigen Slochter agendapunten inbrengen in zijn nieuwe steun-
fractie.

Nut van een steunfractie
Ieder raadslid opereert veel sterker, wanneer hij zijn standpunten kan 
delen met anderen in een vertrouwde omgeving. De reacties van par-
tijgenoten zijn als het ware een generale repetitie, voordat het raadslid 
in het openbaar, in de raadsvergadering, het woord gaat voeren. Heeft 
de steunfractie geen overwegende bezwaren en is de wijze waarop het 
standpunt verwoord wordt voldoende, dan zal het raadslid beter voor 
de dag komen. Natuurlijk denken de PvdA, VVD en het CDA er mis-
schien anders over, maar dat hoort bij het politieke spel. Getraind in de 
eigen steunfractie kan Menno meer overtuiging leggen in zijn visie: de 
voorbereiding is goed. 
Een ander nut van de steunfractie is de aanvullende werking die ervan 
uitgaat. Meerdere mensen kunnen vanuit eigen ervaring of kennis het 
standpunt van Menno meer kleur en inhoud geven, en eventuele mis-
sers rechtzetten. Met een groter aantal mensen zijn er bovendien meer 
voelsprieten in de samenleving die signalen opvangen: een essentieel 
onderdeel van het raadswerk. Hoe breder de steunfractie georiënteerd 
is, des te steviger komt een standpunt te staan. 
Soms blijkt tijdens de discussie, dat er nog wat informatie ont-
breekt. In zo’n situatie kan afgesproken worden om de ontbreken-
de informatie alsnog te achterhalen. Bijvoorbeeld via de griffie, de 

In 2014 ging GroenLinks Slochteren samen met D66 de verkiezingen in 
en veroverde drie zetels. Eén ervan werd bezet door GroenLinkser Menno 
Klaver. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen spraken de drie 
fractiegenoten onlangs af toch maar weer afzonderlijk te opereren. De 
scheiding tussen beide partijen verliep in harmonie en had het grote voor-
deel dat beide partijen zich weer naar hun eigenheid kunnen profileren. 
D66 blijft D66, GroenLinks GroenLinks.
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wethouder of de ambtenaar die het onderwerp heeft voorbereid, 
of bij de betreffende organisatie of inwoners. En … wat ook vaak  
voorkomt: ontbrekende informatie halen van het internet. Dit doet het 
raadslid zelf, of iemand uit de steunfractie neemt die taak op zich.

Almanak
Soms lukt het niet om de benodigde informatie binnen te halen. Om 
daar een mouw aan te passen, wil GroenLinks Statenlid Arjen Nolles 
een soort almanak samenstellen. In dat jaarboekje komen de namen te 
staan van GroenLinks-leden met hun achtergrond, opleiding, werk of 
specialisme. De één weet alles van ruimtelijke ordening, de ander voelt 
zich thuis in het sociaal domein en er zal vast wel ergens een agrariër 
rondlopen met GroenLinks-sympathieën. Met zo’n almanak kunnen 
GroenLinks-raadsleden gemakkelijker iemand vinden die informatie 
kan verstrekken. Zo’n almanak is er nog niet, maar wie weet … in de 
nabije toekomst misschien? 

Hoe krijg je geïnteresseerden? 
Alleen is maar alleen, zelfs al ben je met z’n tweeën. Een brede steun-
fractie is voor een raadslid onontbeerlijk. Het is denkbaar dat iemand 
met specifieke kennis voor een fractievergadering uitgenodigd wordt 
om zijn/haar licht te laten schijnen over een bepaald onderwerp. Zo’n 
specialist hoeft natuurlijk niet per se een GroenLinks-lid te zijn. Een 
dergelijke eenmalige uitnodiging kan ook een uitkomst voor mensen 
zijn die geen zin hebben om iedere keer aan te schuiven.   
In Hoogezand-Sappemeer is het gebruikelijk om alle plaatselijke Groen-
Links-leden voor elke fractievergadering per mail uit te nodigen. In de 
uitnodiging staan standaard alle adressen en telefoonnummers vermeld 
van de raadsleden en de wethouder, plus de agenda voor de aankomen-
de raadsvergadering. Immers, die agenda is meestal de basis voor een 
steunfractie. In die uitnodiging staat tevens een verslagje van de vorige 
raad of een toelichting op een agendapunt. 
Zo zijn er veel mogelijkheden denkbaar om het raadswerk niet tot een 
eenzame individuele zoektocht te laten verworden.

Ger Zuiderveen

In verband met verbouwing van het fractiehuis aan de Turfsingel 
zijn de statenfracties tijdelijk gehuisvest aan het 

Martinikerkhof 13. 
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Kabel over Middag-Humsterland?

Het elektriciteitsnetwerk in Nederland wordt beheerd door 7 regionale en 
1 landelijk bedrijf: Tennet. Die laatste is verantwoordelijk voor het hoog-
spanningsnet en wil de transportcapaciteit vanaf de Eemshaven vergroten 
door de huidige 220 kV-verbinding te vervangen door een nieuwe 380 kV-
verbinding. Die zou ook over Nationaal Landschap Middag-Humsterland, 
een deel van het Reitdiepdal en het vogelgebied in de Winsumermeeden 
moeten gaan. 

In de Eemshaven komt stroom binnen van verschillende centrales en 
de elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Onlangs is 
ook windpark Gemini aangesloten. Het totale productievermogen in de 
Eemshaven is daarmee hoger dan het beschikbare transportvermogen. 
In 2019 komt daar nog de elektriciteitsverbinding tussen Nederland 
en Denemarken bij en groeit de hoeveelheid windenergie in de regio 
Eemshaven. De noodzaak van grotere transportcapaciteit staat niet ter 
discussie. Het gaat om de manier waarop die gerealiseerd gaat worden. 

Ondergronds
Op initiatief van GroenLinks raadsleden in Winsum en Zuidhorn en 
de Statenfractie is er vanuit gemeenten en provincie, op aangedrongen 
de verbinding in ieder geval voor een deel ondergronds aan te leggen. 
Technisch is dat geen probleem - in de Randstad gebeurt het ook - maar 
het is fors duurder. De meerkosten worden geschat op ruim 100 miljoen 
euro.  

Besluit minister Kamp
Minister Kamp heeft december 2016 besloten Tennet toestemming 
te geven de hele verbinding bovengronds aan te leggen. Hij vond het 
prijsverschil te groot in verhouding met de schade die aan landschap 
en natuur worden toegebracht: voor de natuur zullen compenserende 
maatregelen worden getroffen en het traject van de kabel zal worden 
vastgesteld in overleg met omwonenden, provincie en gemeenten. De 
betrokken gemeenten en de provincie hebben tegen dat besluit bezwaar 
gemaakt door het indienen van een zienswijze.

Motie
De Tweede Kamer heeft dinsdag 14 februari een motie van o.a. Groen-
Links aangenomen waarin er bij het kabinet op wordt aangedrongen 
minstens 10 km van de nieuwe hoogspanningsleiding ondergronds aan 
te leggen. Als dat niet kan zou er met de regio overeenstemming moeten 
worden bereikt over ‘een ruimhartige compensatie van het aangetaste 
natuurareaal en een robuust investeringspakket voor herstel van de cul-
tuurhistorische objecten in een zone van drie kilometer ter weerszijden 
van het tracé en voor versterking van landschappelijk structuren in een 
zone van vijf kilometer (inclusief beheer van twintig jaar)’. Het kabinet is 
verzocht de Kamer voor het verkiezingsreces te informeren.

Henk de Weerd
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Sanering North Refinery bijna voltooid
 
Het afvalolie-inzamelbedrijf North Refinery Delfzijl is in februari 2015 
failliet gegaan. Het bedrijf heeft al van begin af aan voor problemen ge-
zorgd, zoals geuroverlast voor omwonenden en het niet naleven van de 
regels voor milieu en veiligheid.

Na het faillissement bleven 26 tanks over met smerige, gevaarlijke en 
soms onduidelijke mixen van stoffen. In de boedel bleek niet genoeg 
geld te zitten om alle tanks te saneren. Daarom heeft de provincie, onder 
leiding van onze GroenLinks Gedeputeerde Nienke Homan, ingegrepen 
en geld beschikbaar gesteld aan de curator om alle tanks te saneren en 
op te ruimen. In november 2016 bleek dat er nog steeds 2 tanks met ge-
vaarlijke stoffen niet gesaneerd waren en dat de situatie op het terrein zo 
gevaarlijk werd, dat de provincie zich genoodzaakt voelde om in te grij-
pen in de bedrijfsvoering. Ondertussen zijn bijna alle tanks gesaneerd. 
Er is in de publiciteit veel te doen geweest over de hoge kosten van de 
spoedsanering - 1,1 miljoen euro -  en over het feit dat het volgens de 
curator veel goedkoper kon. In de commissievergadering van woensdag 
15 februari heeft Nienke Homan de gang van zaken uitvoerig toegelicht 
en daar waren alle partijen, inclusief oppositiepartijen VVD en PVV, 
tevreden over. 
De conclusie die de statenfractie uit dit alles trekt is: nooit weer een 
dergelijk vervuilend bedrijf binnen onze provinciegrenzen toelaten. Het 
levert alleen maar ellende op.
 

Harrie Miedema

GroenLinks-lid Auke ten Hoeve heeft een stichting opgezet om oude 
electrische voertuigen en apparaten om electriciteit te produceren in 
Nederland te restaureren en ten toon te stellen. Deze stichting Baker 
Queen Victoria is vernoemd naar een van de eerste elektrische auto’s 
in Nederland. Deze auto werd commercieel en in serie gebouwd in de 
Verenigde Staten. Het eerste project bestond uit de restauratie van deze 
auto en de bijbehorende laadpaal. Toekomstige projecten zijn Edison 
accu’s, oude zonnepanelen en windturbines, Wil je meer weten of wil je 
de Stichting financieel ondersteunen, ga dan naar: 
http://www.bakerqueenvictoria.com/

Help mee de geschiedenis 
van electrisch vervoer en 
electriciteitsproductie le-
vend te houden
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Diogenes

Als hij zo doorgaat  
eindigt Trump net als  

Brezjnev oud en eenzaam in 
zijn paleis

Lees. Dit. Boek.

Het zijn gouden tijden voor de columnist. Allemaal schoten voor open 
doel: populisten in Nederland, Frankrijk en Amerika als ideale aange-
vers en hup, scoren maar. Het gaat bijna te gemakkelijk. Ook ik heb in 
een vlaag van verstandsverbijstering beloofd een column te schrijven. 
Want als elke columnist, elke cabaretier en elke ingezondenbrieven-
schrijver het kan, dan kan ik het toch ook? 
Ja, ik kan het ook, maar de (meeste) anderen kunnen het beter. En 
Trump is de kampioen, want elke daad en elke uitspraak van hem is de 
overtreffende trap van ironie en ‘dat kan niet waar zijn’.  
Rutte is een goede tweede. Zijn paginagrote brief in de krant lijkt zo 
simpel: ‘doe normaal en anders ga je maar weg’,  maar is na even door-
denken briljant in zijn absurditeit. Ben ik normaal? Doe ik normaal? 
Gelukkig is homoseksualiteit in zijn visie normaal en korte rokjes ook, 
maar hoe zit het met de hoofddoekjes? En de hoedjes en enkellange 
rokken op zondag in de Biblebelt? Laten we het maar niet hebben over 
alle hufters in het verkeer, in de kroeg en op straat, want als die allemaal 
naar een land moeten waar hufterig gedrag normaal is, houden we hier 
weinig over. 
Maar goed, geen column dus. Intussen trof mij in de stortvloed van co-
lumns één column in het bijzonder: van Bert Wagendorp. Hij wees op 
de gouden tijden voor de antiquariaten, nadat Asscher op zijn beurt in 
De Wereld Draait Door had gewezen op Philip Roth’s meesterwerk: Het 
complot tegen Amerika. Hoe verkiezingen Charles Lindbergh (in plaats 
van in werkelijkheid Franklin Roosevelt) aan de macht hielpen, waar-
mee de Verenigde Staten langzaam maar zeker in een fascistisch land 
veranderden. Een ontluisterend boek, want ja, het had zo kunnen gaan. 
En nu nog ontluisterender: want de waarheid heeft de fictie (bijna) in-
gehaald. Trump haalt met zevenmijlslaarzen en olifantenpoten het fas-
cisme in huis. Wilders en Rutte, alsjeblieft. Lees. Dit. Boek. Aan Trump 
is de oproep niet besteed. Ik denk niet dat hij ooit een boek heeft uit-
gelezen.

Nicolette Scholten
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Column
De politiek

Mijnheer Jansen was aanwezig bij de fakkeldemonstratie tegen de over-
matige gaswinning in onze provincie. Vanaf het podium werd weer 
met de beschuldigende vinger richting ‘de politiek’ gewezen. Achter die 
vinger gaat een zeer beperkte visie op politiek schuil. Want de politiek 
is niet alleen wat er in Den Haag gebeurt. Overal waar sprake is van 
macht, is sprake van politiek. 
Politiek speelt zich in de ogen van mijnheer Jansen dus niet alleen in 
Den Haag, in Brussel, in de Staten of de gemeenteraden af, maar ook op 
straat en in het dagelijks leven. Met 4000 mensen demonstreren is poli-
tiek, net als zonnepanelen op je dak, lid zijn van een vakbond of kopen 
bij de Primark. Elk mensen heeft een klein stukje van de macht en kan 
dat naar believen inzetten. 
Een deel van onze indivuele macht staan we af aan organisaties om de 
effectiviteit ervan te vergroten. Sommige dingen kun je namelijk niet in 
je eentje regelen. Een buurt- of dorpsvereniging, een milieuorganisatie, 
een beweging. Politieke partijen zijn ook een goed voorbeeld van een 
dergelijke organisatie. Formeel zitten onze volksvertegenwoordigers als 
individuen in de kamer, Staten of gemeenteraden. Het systeem van poli-
tieke partijen ligt daaroverheen als een rooster. De volksvertegenwoor-
digers zitten er namens hun politieke partij én namens de mensen die 
daar op gestemd hebben. 
Het probleem van het wijzen naar dé politiek, het gepraat over de elite, 
de kloof tussen kiezers en gekozenen vindt volgens mijnheer Jansen zijn 
oorsprong in die dubbele vertegenwoordiging. Het idee van een systeem 
van vertegenwoordiging door politieke partijen is dat burgers lid zijn 
van die partijen en daar hun kleine beetje macht uitoefenen voor een in 
hun ogen rechtvaardig programma. In de praktijk zijn er maar weinig 
mensen lid van een politieke partij en nog minder mensen bemoeien 
zich met wat daar gebeurt. Je kunt degenen die wel actief zijn een ‘elite’ 
noemen, maar dat zijn ze dan dankzij de passiviteit van de anderen. 
Door zijn persoonlijke macht op het gebied van bestuur alleen tijdens 
de verkiezingen te gebruiken zet de burger zichzelf in de rol van consu-
ment. Hij levert zijn stukje macht in en verwacht daarvoor iets terug. 
Het lijkt eigenlijk nog het meest op kopen. En zoals mijnheer Jansen in 
de loop van zijn leven heeft geleerd, de aanschaf is leuker dan het heb-
ben. De meeste aankopen eindigen in een teleurstelling. Je moet zelf aan 
de bak als het beter moet worden. In de Verenigde Staten beginnen ze  
dat nu te begrijpen.

Henk de Weerd
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Redactie: Nicolette Scholten, Ger Zuiderveen en Henk de Weerd 
 
Bijdragen: Harrie Miedema, Bea Moolenaar, Liesbeth van Tongeren 

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

Kopij is van harte welkom op bovenstaand adres. 
Deadline: 1 juni 2016

Dinsdag 28 februari
Debat over energie, klimaat, mobiliteit en het vertrouwen van de burger 
Met o.a. Liesbeth van Tongeren
Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
19:00 tot 22:00 uur
Aanmelden verplicht: http://www.ruimtelijkverkiezingsdebat.nl/

Woensdag 1 maart
Lunch met Liesbeth van Tongeren
GroenLinks pand, Coehoornsingel 87, Groningen
13:30 uur

Woensdag 1 maart
Groninger Verkiezingsdebat. Met o.a. Linda Voortman.
Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
19:30 tot 21:45 uur

Zaterdag 4 maart en 11 maart 
Flyeren in de afdelingen

Zondag 5 maart
Groet de Grutto (lezing + wandeling)
Restaurant De Waterjuffers bij het Zuidlaardermeer
Aanmelding: groenlinks@ps-provinciegroningen.nl
14:00 tot 17:00 uur

Woensdag 15 maart
Verkiezingen Tweede Kamer

Zaterdag 8 april
Provinciale ledenvergadering
GroenLinks pand, Coehoornsingel 87, Groningen
Aanvang: 10:00 uur
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Contact
Statenfractie
Arjen Nolles (fractievoorzitter): 06 38373783 
arjennolles@yahoo.com
 
Harrie Miedema: 06 43748917 
h.miedema@ps-provinciegroningen.nl
 
Hendri Meendering: 06 30863583 
h.meendering@xs4all.nl
 
Leo de Vree (fractievertegenwoordiger): 0595 464327 
ldevree@planet.nl
 
Gedeputeerde 
 
Nienke Homan: 06 52761547 
nienkehoman4@gmail.com

Provinciaal bestuur  
 
Ria Damhof (voorzitter): 06 14531360  
riadamhof@gmail.com
 
Gijs van der Kroef (secretaris):  
06 13705440 
gijs.vdkroef@gmail.com 
 
David van der Kellen (penningmeester):  
050 4061994 
vdkellen@hotmail.com
 
Job de Bruijn: 050 5891568 
jobdebruijn@gmail.com
 
Henk Klabbers: 050 4062954 
hklabbers@noordmaat.nl

Trevor Mooijman: 06 40708655 
mooijman.trevor@gmail.com
 
Digitaal
•	 groenlinks@ps-provinciegroningen.nl
•	 www.groenlinksgroningen.nl
•	 facebook.com/groenlinks.statenfractie
•	 twitter.com/glprovgroningen


