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Verkiezingen  
voor de  

gemeenteraden  
van  

Midden-Groningen  
en  

Westerwolde

Aftrap GroenLinks campagne

Het is bijna zover: op 22 november, enkele maanden voordat andere Ne-
derlanders naar de stembus mogen, zijn in de nieuwe gemeenten Midden-
Groningen en Westerwolde gemeenteraadsverkiezingen. 

Het ligt in de planning een bekende landelijke GroenLinks topper naar 
het noorden te halen ter ondersteuning van de campagne. Of het zover 
komt, staat nog in de sterren beschreven. Wellicht heeft Jesse Klaver 
tegen die tijd het te druk als minister, oppositieleider of als aanvoerder 
van de coalitiepartijen om een meetup te houden. Een goed alternatief 
voor hem is Liesbeth van Tongeren, alom in het Groningse gewaardeerd 
vanwege haar inzet rondom de aardgaswinning. Van deze bekende 
GroenLinks-mensen moet je het toch hebben om de ingezette beweging 
– meer leden, meer stemmen – voort te zetten. De plannen van Wester-
wolde komen uitgebreid in het oktobernummer van de Wenakker aan 
bod, nu gaat de aandacht uit naar Midden-Groningen.

Beweging
De afdeling GroenLinks Midden-Groningen heeft de intentie om de 
GroenLinks-beweging van Jesse Klaver uit te bouwen. Daartoe is vroeg-
tijdig begonnen om mensen alvast warm te maken. In het concept ver-
kiezingsprogramma Midden-Groningen staat te lezen: ‘Wij zijn ervan 
overtuigd dat het maken, uitvoeren en verantwoorden van een program-
ma een permanent proces is.’
Dat permanente proces wordt letterlijk genomen. Het concept be-
vat in grote lijnen enkele ‘GroenLinks-uitgangspunten’, de invulling 
en concretisering moeten komen van de burgers. Om hier handen en 
voeten aan te geven is op 13 april de aftrap geweest: alle GroenLinks  
leden en sympathisanten werden opgetrommeld in een soort startup, 
waar hen gevraagd werd om via hun eigen netwerk antwoorden te vin-
den op vragen zoals: ‘wat leeft er bij de mensen en wat kan de politiek 
– of GroenLinks voor jullie betekenen?’ 
Op deze wijze wordt in tegenstelling tot voorgaande jaren het verkie-
zingsprogramma zo veel mogelijk van onderop geschreven, met inbreng 
van onder meer dorpen, buurten, verenigingen en beroepsgroepen. De 
GroenLinks-mensen gaan op pad en leggen hun verkregen informatie 
voor aan de samenstellers van het uiteindelijke verkiezingsprogramma. 
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Het mes snijdt aan meerdere kanten. De inwoners van Midden-Gronin-
gen kunnen participeren in het GroenLinks-gedachtegoed, er ontstaan 
diverse contacten tussen inwoners en GroenLinks, en het uiteindelijke 
programma krijgt een waardevolle invulling, nauw aansluitend bij de 
wensen en ideeën van de bevolking.  

Contacten
Het is nadrukkelijk de bedoeling, dat op initiatief van GroenLinks een 
beweging ontstaat tussen de diverse groepen. Ook de onderlinge con-
tacten zijn belangrijk. Bijvoorbeeld bij de beroepsgroep ‘boeren’, een 
groep die zich niet als vanzelfsprekend thuis voelt bij GroenLinks (uit-
gezonderd de biologisch telende boer). De contacten kunnen resulte-
ren in een onderlinge verbinding via een eigen Facebookpagina, door 
GroenLinks opgezet en aangeboden. Onderling kan gecommuniceerd 
worden over van alles en nog wat, maar ook over vragen als: ‘welke mo-
gelijkheden heeft een boer om zo duurzaam mogelijk en diervriendelijk 
te opereren?’
Wellicht dat hier een zaadje geplant wordt door GroenLinks, waarmee 
de wereld een beetje beter wordt. 

Hart voor Groningen
Het kan zijn dat alle informatie op 22 november (de verkiezingsdatum) 
nog niet compleet is, maar dat is van minder belang. De beweging gaat 
ook daarna gewoon door. Het moet een organisch geheel worden waar-
bij de GroenLinks-politici niet van bovenaf opleggen wat goed voor de 
inwoners is, maar waar de GroenLinks-idealen en standpunten worden 
gevoed vanuit de inwoners van Midden-Groningers. Er is nadrukkelijk 
geen einddatum voor de ingezette beweging. 
Naast de beweging, die onder de naam ‘Hart voor Groningen’ gestalte 
krijgt, is het behalen van voldoende zetels in de gemeenteraad uiteraard 
niet vergeten. Er zijn de gebruikelijke flyers, ludieke acties, politieke ca-
fés, deur-aan-deur bezoeken gepland om de nieuwe gemeente Groen-
Links te kleuren. Er is gekozen voor vijf ‘hartenkreten’, vijf landelijke 
hoofdpijlers - Eerlijk Delen, Schone Energie, Eerlijke Kansen, Mense-
lijke Zorg, Eén Samenleving – die vertaald worden naar de gemeente-
lijke praktijk. Met accenten die voor de (Midden-) Groningse situatie 
belangrijk en kansrijk zijn. 

Ger Zuiderveen
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GroenLinks-avond over bestrijding 
gevolgen gasbevingen

Op donderdag 15 mei organi-
seerde het provinciaal bestuur 
van GroenLinks een bijeen-
komst waar leden en sympa-
thisanten hun ideeën konden 
spuien over het beleid dat ge-
voerd moet worden in gebieden 
waar schade is door aardbevin-
gen. Ruim twintig mensen wa-
ren aanwezig om hun mening 
naar voren te brengen. 

Annie Postma, onze wethouder in Ten Boer, opende de avond met een 
inleiding, waarbij zij duidelijk maakte dat het bij de aanpak van de ge-
volgen van de gasbevingen eigenlijk om twee zaken gaat: herstel van 
schade en versterking van woningen en gebouwen. Het eerste speelt tus-
sen individuele burgers en de NAM; het tweede is een bestuurlijke aan-
gelegenheid. De stand van zaken is nu dat herstel moeizaam verloopt en 
de versterkingsoperatie in stilte is gestart. 

Juridische onderbouwing van de versterking
De huizen in een aardbevingsgebied voldoen niet aan de veiligheids-
norm die is vastgelegd in het Bouwbesluit. Daarin staat dat de kans op 
overlijden door schade aan je huis niet groter mag zijn dan 1 op 100.000. 
In aardbevingsgebied is dat nu 1 op 10.000. Handhaving van het bouw-
besluit betekent dat dat verschil opgeheven moet worden. 

Versterking
Om te voorkomen dat elk van de twaalf betrokken gemeenten voor de 
versterking zelf geld zou moeten binnenhalen bij de NAM en het mi-
nisterie van Economische Zaken hebben ze samen met de provincie en 
het Rijk een speciale organisatie opgericht: de Nationaal Coördinator 
Groningen (NCG). De baas van de NCG is Hans Alders. Het geld begint 
inmiddels binnen te komen. 
Het gebiedsversterkingsplan richt zich niet op gemeenten, maar op dor-
pen en wijken. Inhoud en maatregelen zijn afhankelijk van de grootte 
van het probleem. Dit hangt ook weer samen met de versterkingsadvie-
zen van de individuele woningen, want het is het handigst om alle lokale 
problemen in één keer aan te pakken. 
De algemene lijn van de versterkingsoperatie is: eerst de rijtjeswonin-
gen, daarna de vrijstaande woningen; eerst binnen versterken en dan 
buiten; mogelijkheden voor woningverbetering gelijk meenemen. Er 
wordt naar gestreefd alles in overleg te doen, maar dat lukt niet altijd. 

Annie Postma
Foto: gemeente Ten Boer
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Proces
De voorbereiding op de versterking kent een aantal stappen. 
1. Inspectie: het is al bekend welke woningen waarschijnlijk versterkt 

moeten worden; bij de inspectie wordt dat nader bekeken per type 
woning.

2. Engineering: dit onderdeel van het proces duurt minimaal 4 maan-
den (er zijn ook berichten dat het minimaal 8 maanden kost), omdat 
er complexe berekeningen gemaakt moeten worden in het buiten-
land. In Nederland ontbreekt daarvoor de expertise. Uitgangspunt 
daarbij is een beving met een kracht van 5 op de schaal van Richter. 
Dat is ver boven de kracht van de schokken tot nu toe (een aardbe-
ving van kracht 5 is 1000 keer zo sterk als die van kracht 2), maar 
men neemt het zekere voor het onzekere.

3. Versterkingsadvies: ook dit is een traag onderdeel in het proces om-
dat het in technisch Engels opgesteld advies voor de betrokken bur-
gers vertaald moet worden in normaal Nederlands. 

4. Individuele gesprekken: deskundig advies op basis waarvan de eige-
naar een beslissing mag nemen. Burgers mogen ook beslissen zelf 
de versterking uit te voeren. Bewoners van rijtjeswoningen en twee-
onder-een-kap moeten er samen uit zien te komen. Het zou handig 
zijn als buurten of dorpen samen aan de slag gaan. De NCG be-
gint zich flexibeler op te stellen, zodat ook verbouwingen e.d. gelijk 
meegenomen kunnen worden. Dat geldt ook voor verduurzaming 
in combinatie met rijkssubsidies en gemeentelijke steun.

5. Gebiedsversterkingsplan: hierin staat wat de gemeente als resultaat wil 
zien. Veilige, duurzame woningen; verbetering van de sociale struc-
tuur; de locatie van wisselwoning (al of niet in een ander dorp). In Lop-
persum zijn nieuwe huizen gebouwd als wisselwoningen, die straks 
beschikbaar komen voor de woningmarkt. Infrastructurele zaken als  
riool, waterleiding, gas en stroom moeten worden geregeld door de 
betreffende bedrijven zelf.

Suggesties uit de discussie
•	 Mensen moeten weten dat ze álle schade moeten melden bij het 

Centrum Veilig Wonen en niet moeten wachten tot er sprake is van 
schrijnendheid. 

•	 Er moet meer duidelijkheid komen over de voorwaarden voor fi-
nanciële vergoedingen.

•	 Je kunt een vergoeding krijgen voor de tijd die je aan procedures en 
wachttijd kwijt bent. Het CVW wijst mensen daar niet op.

•	 Schadeherstel zorgt voor de grootste problemen door de onzeker-
heid. Het geld is beschikbaar, maar de processen zijn sterk verbu-
reaucratiseerd; daarom kost het heel veel moeite om dat geld echt te 
krijgen. Dat moet veel beter; een ‘generaal pardon’ zou overwogen 
moeten worden. 

•	 Schadevergoeding op plaatsen waar een aardbeving is geweest moet 
veel makkelijker gaan. Het is immers duidelijk dat de aardbeving de 
oorzaak was. 

•	 De contraexpertise moet ook in de nieuwe regeling blijven bestaan. 
•	 Als mensen het geld dat ze voor herstel krijgen niet daarvoor ge-

bruiken kunnen ze problemen krijgen als zich nieuwe schade voor-
doet of als ze mee willen doen aan de waardevermeerderingsrege-
ling. Dat probleem zou opgelost kunnen worden door de regels te 
verbeteren of door de invoering van een eindcontrole.
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•	 Er moet een regeling komen voor schades tot € 5000 waarbij de in 
verhouding dure externe controle vervalt. Het zou voldoende moe-
ten zijn om foto’s van de schade naar het CVW te sturen, waarop 
direct uitbetaald en gerepareerd wordt.

•	 Er moet voor gemeenten een fonds komen. 
•	 Er moet meer aandacht komen voor psychisch menselijk leed. Uit 

onderzoek van het UMCG blijkt dat men in het aardbevingsgebied 
bij Lentis te maken heeft met 40 % meer depressieve mensen. De 
kosten daarvan (€ 10 miljoen) komen niet bij de zorgverzekeraars 
terecht, maar bij Lentis. Wie zou die kosten moeten dragen? De 
NCG, de gemeenten, de zorgverzekeraars? 

•	 Er is geld nodig voor proefprocessen. Er is in de Tweede Kamer via 
moties gevraagd om geld voor zulke processen, maar het kabinet wil 
daar niet aan. 

Henk de Weerd

De toekomst in de praktijk: 
natuurinclusieve landbouw

Op 12 mei bracht de Statenfractie van GroenLinks in gezelschap van Wil-
lemijn Bakker, Henk Bos, Fred Mahler en Mario Post een werkbezoek aan 
de inmiddels beroemde natuurboerderij van Peter Harry Mulder en Eline 
Ringelberg in Muntendam. Natuurinclusieve landbouw, landbouw waarin 
de natuur als vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering, 
staat bij de fractie hoog op de agenda. 

Het gaat in Nederland niet goed met weide- en akkervogels. Eén van de 
oorzaken daarvan is de manier waarop in ons land landbouw wordt be-
dreven: grootschalig en met intensief gebruik van de grond. Daardoor 

v.l.n.r. Harrie Miedema, Fred Mahler, Peter Harry Mulder, Arjen Nolles, 
Mario Post, Henk Bos en Willemijn Bakker
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is er te weinig ruimte overgebleven voor de dieren die van oudsher op 
landbouwgrond leefden. GroenLinks heeft jarenlang terecht de loftrom-
pet gestoken over biologische landbouw, maar voor vogels liggen er ook 
kansen als de gewone landbouw rekening wil houden met de natuur op 
het land. 
Peter Harry Mulder is zo’n gewone landbouwer. Hij maakt op zijn land 
ruimte voor wilde dieren, niet alleen omdat hij als vogelaar vogels wil 
helpen, maar ook omdat natuur op het land ervoor kan zorgen dat je 
met minder bestrijdingsmiddelen toekomt. 
Zo kan een strook wilde planten langs een akker levensruimte bieden 
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aan lieveheersbeestjes die in het gewas de bestrijding van luis voor hun 
rekening nemen. Voor de vogels die van graan houden heeft hij een 
veldje met zomergraan ingezaaid, er zijn bosjes als schuilplaatsen en hij 
laat een stuk grond braak liggen om broedende akkervogels en andere 
dieren een onderkomen te bieden. In totaal is 10% van zijn land in ge-
bruik als natuurgebied. Mooie eerste stappen op weg naar een vorm van 
landbouw waarin volop rekening wordt gehouden met de natuur. 

Henk de Weerd

Hoe heeft Donald Trump het volgens Amerikanen de eerste 120 dagen 
gedaan? In mijn directe omgeving (een progressieve bubbel) maakt bijna 
iedereen zich nog steeds grote zorgen en zijn veel mensen verdrietig en 
boos. Er wordt nog steeds gedemonstreerd. Buiten de protesten zie je ook 
veel kleine ‘acties’  zoals borden in voortuinen met daarop een boodschap 
zoals “iedereen welkom”, of hondenspeeltjes in de vorm van Trump die 
gebeten/verscheurd dienen te worden. 

Trump: 120 dagen verder

Vandaag las ik in de Washington Post dat veel democraten en progres-
sieven sinds de verkiezingen zo depressief, gestrest of gefrustreerd zijn 
dat ze meer zijn gaan eten en zijn aangekomen. 
Het terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs was een van de diep-
tepunten voor velen (en heeft zelfs geleid tot het ondertekenen van het 
akkoord door individuele staten). Democrats en progressives lijden en 
kunnen niet wachten totdat de Republikeinen, die nu een meerderheid 
hebben in Huis en Senaat, bereid zijn tot een impeachment. 

Republikeinen
Ook aan Republikeinse zijde hoor ik veel gemor. Een man die al jaren 
Republikein is vertrouwde me enigszins verontschuldigend toe: ‘Ik 
heb niet op hem gestemd hoor!’ Een ander, die waarschijnlijk sinds de  
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jaren zeventig nooit anders dan republikeins heeft gestemd, vertelde dat 
hij zich er niet toe kon zetten om op Trump (of Clinton) te stemmen. 
Andere trouwe republikeinen hoorde ik laatst zeggen: ‘Such an idiot. I 
am too tired to talk about this idiot’. Daarna volgden nog wat woorden 
zoals, racist, narcissist en sexist.  
Iemand vertelde mij dat zijn conservatieve vrienden Trump niet conser-
vatief genoeg vinden, en dat zijn liberale vrienden zoveel over Trump 
klagen dat het moeilijk is waarheid van onzin in deze klachten te on-
derscheiden. 

Trump
Trumps voorstel voor een nieuwe healthcare bill is door rechts en links 
met enorme verontwaardiging begroet.  Zijn buitenlandse politiek, en 
de bijbehorende Twitter-uitlatingen, levert veel kritiek op bij zowel De-
mocraten als Republikeinen. Ook het ontslaan van FBI director James 
Comey en het onderzoek naar Russische inmenging maken hem onge-
liefd.  Maar er zijn mensen achter de schermen hard bezig Comey zwart 
te maken. In een soort campagne-achtige actie heeft de Political Action 
Committee van Trump een reclamespotje gemaakt waarin James Co-
mey ongenadig wordt afgemaakt. 
Trump’s approval rating is recentelijk gezakt tot ongeveer 36%. 

Plaatselijke bijeenkomsten
Town hall bijeenkomsten met volksvertegenwoordigers worden druk 
bezocht door ontevreden mensen met soms opstootjes als gevolg. De 
republikeinse volksvertegenwoordiger van Colorado organiseert ze niet 
eens meer, en doet alles via telefonisch contact.

Waardering voor Trump
Er is ook een groep mensen die vinden dat Donald Trump het goed 
doet. Ik dacht dat het vooral laag opgeleide mensen waren, maar dat is 
niet waar. Er zijn ook universitair geschoolde mensen die Trump een 
goede president vinden. 
Zijn achterban is over het algemeen heel loyaal. Kritiek wordt vaak ge-
pareerd met een parallel verhaal over Obama of de Clintons. Die deden 
het ook en eerder, of ze deden het veel erger. 
Wat ze waarderen is dat Donald Trump wil bezuinigen en belastingen 
wil verlagen. Ook zijn verscherping van immigratiewetgeving valt in de 
smaak bij velen. Vooral omdat ze denken dat er geld wordt bespaard 
door mensen er niet in te laten; geld dat bijvoorbeeld veteranen of arme 
Amerikanen zouden kunnen gebruiken. Er is voor dat soort zaken ech-
ter geen enkel plan binnen dit kabinet. 
Ook  blijken veel mensen gecharmeerd door Trumps rebelse, onortho-
doxe houding. Naar mijn mening zijn sterkste pluspunt, want wat beleid 
betreft is er nog niet veel bereikt ongeacht politieke kleur. 

Foutjes
Sommigen geven toe dat hij af en toe wat foutjes heeft gemaakt, maar 
‘dat doet iedereen’. ‘The country isn’t going to hell in a hand basket,’ zei 
iemand. 
Het is moeilijk in te schatten hoeveel mensen er zo over denken, maar 
velen vinden juist het tegengestelde. 

Bea Moolenaar
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Beste uitslag ooit voor 
GroenLinks
GroenLinks heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart een ge-
weldig resultaat geboekt. Van 4 zetels bij de vorige verkiezingen in 2012 
naar 14 zetels nu. Dat is van de slechtste uitslag naar de beste uitslag sinds 
de oprichting van GroenLinks. De hoogste uitslag was tot nu toe 11 zetels 
in 1998 met Paul Rosenmöller als lijsttrekker. 

De 9,1% van de stemmen die GroenLinks nu gehaald heeft is het hoog-
ste percentage bij de Tweede Kamerverkiezingen, maar bij de Europese 
Verkiezingen van 1999 was nog het hoger met 11,8%. Voor de Tweede 
Kamer hebben de voorlopers van GroenLinks bij de verkiezingen in 
1972 met 10,8% ook hoger gescoord. De PPR (7), CPN (7) en PSP (2) 
haalden toen samen 16 zetels. 

Slecht nieuws is dat de rechtse partijen nu een meerderheid hebben. 
VVD, PVV, CDA, SGP en Forum voor Democratie gingen van 72 naar 
77 zetels. De combinatie van D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 
Partij voor de Dieren en DENK is gezakt van 76 naar 69 zetels. Daarom 
kan GroenLinks de komende jaren in de Tweede Kamer met 14 zetels 
minder bereiken dan met de 4 zetels in de vorige kabinetsperiode. Ten-
zij GroenLinks in het nieuwe kabinet zou zijn gekomen, maar ondanks 
onderhandelen geen uitzicht mee op. 

Verklaringen voor de winst
Met 10 zetels winst had GroenLinks de grootste winst van alle partijen. 
In alle commentaren op die winst stond centraal dat het komt door het 
Jesse Klaver-effect. Dat effect kwam er niet direct nadat Jesse Klaver 
in mei 2015 het fractievoorzitterschap van Bram van Ojik overnam. 
GroenLinks stond toen gemiddeld op 6 zetels in de peilingen. In de pe-
riode daarna ging GroenLinks langzaam omhoog naar 8 zetels half de-
cember 2016. Daarna ging het snel de hoogte in tot wel 18 tot 20 zetels 
in sommige peilingen vlak voor de verkiezingen. 

GroenLinks heeft de verkiezingscampagne grondig voorbereid. Mede 
door Amerikaanse ervaringen in de campagne van Bernie Sanders is 
gekozen voor een campagne met drie pijlers: consistentie, helderheid 
en optimisme. Dat uitte zich in ambitie tonen, een zelfverzekerde hou-
ding, goed gebruik van sociale media en de Meetups. De Meetups liepen 
op rolletjes, wat ook kwam omdat GroenLinks er vroeg mee begon. De 
Meetups lieten o.a. zien dat politiek inspirerend en aantrekkelijk is. Het 
ging er over inhoud, waarden en emoties en Jesse Klaver kan die gewel-
dig goed overbrengen. 

In de campagne zette Jesse Klaver hoog in: het land moet veranderen 
en het klimaatprobleem en de ongelijkheid moeten worden aangepakt. 
GroenLinks kwam een inhoud van optimisme, hoop en tolerantie. 

Uit het kiezersonderzoek van Ipsos tijdens de verkiezingen bleek dat 
de belangrijkste thema’s van de kiezers van GroenLinks waren: klimaat 
en milieu (77%), sociale zekerheid (66%) en onderwijs (51%). Van alle 
mensen die op GroenLinks stemden, is 35% tussen de 18 en 34 jaar, het 
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 Inwoners  TK12 TK12 TK17 TK17 TK17  TK17 

1/1/2017 stemmen  % stemmen + of -  % + of -

17..12 17..12

stemmen in %

 Nederland 17.159.436 219.896 2,3 959.633 739.737 9,1 291

 Groningen-pr 583.963 9.577 2,8 44.012 34.435 11,9 325

 Appingedam 11.974 84 1,3 558 474 7,6 506

 Bedum 10.475 169 2,6 664 495 9,5 267

 Bellingwedde 8.921 75 1,4 414 339 7,1 427

 Ten Boer 7.283 116 2,6 527 411 10,9 324

 Delfzijl 24.961 156 1,1 1.028 872 6,8 515

 Eemsmond 15.657 195 2 763 568 7,4 273

 Groningen 202.850 5.403 4,6 24.623 19.220 18,9 311

 Grootegast 12.170 95 1,4 413 318 5,5 295

 Haren 19.591 528 4,3 1.867 1.339 14 226

 Hoogezand-S. 34.249 302 1,6 1.802 1.500 8,9 454

 Leek 19.634 234 2 1.089 855 8,7 326

 Loppersum 9.915 184 2,9 712 528 11 276

 De Marne 10.082 190 3 574 384 8,8 193

 Marum 10.352 120 2 429 309 6,5 223

 Menterwolde 12.181 119 1,6 558 439 7,2 338

 Oldambt 38.118 271 1,2 1.704 1.433 7,1 494

 Pekela 12.530 93 1,3 419 326 5,6 319

 Slochteren  14.733 181 2 782 601 8,2 315

 Stadskanaal 32.357 157 0,9 996 839 5,1 492

 Veendam  27.548 176 1,1 1.169 993 6,9 518

 Vlagtwedde 15.920 147 1,6 562 415 5,6 249

 Winsum 13.598 272 3,1 1.127 855 12,5 300

 Zuidhorn 18.864 310 2,7 1.232 922 9,9 264

 Groningen-pr 583.963 9.577 2,8 44.012 34.435 11,9 325

 Friesland 646.075 6.660 1,7 34.481 27.821 8,3 378

 Drenthe 489.605 5.352 1,8 24.530 19.178 7,8 327

 Overijssel 1.153.272 11.451 1,7 50.600 39.149 7 301

 Flevoland 408.098 3.408 1,7 18.389 14.981 7,9 372

 Gelderland 2.046.561 28.516 2,4 115.072 86.556 8,8 263

 Utrecht 1.285.922 25.964 3,6 88.805 62.841 11,4 217

 Noord-Hol- 2.809.570 46.519 3,1 188.065 141.546 11,8 279

 Zuid-Holland 3.723.932 42.959 2,2 172.792 129.833 8,3 275

 Zeeland 381.524 3.425 1,6 14.471 11.046 6,2 293

 Noord-Br.t 2.512.975 24.692 1,8 119.709 95.017 7,8 331

 Limburg 1.117.939 11.305 1,8 46.087 34.782 6,8 268
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grootste aandeel jongeren van alle partijen. GroenLinks heeft met 61% 
het hoogste aandeel vrouwelijke kiezers. Met 54% heeft GroenLinks ook 
veel hoger opgeleiden. Alleen D66 scoort met 57% nog iets hoger. Tot 
slot woonden 35% van de GroenLinks kiezers in zeer sterk stedelijke 
gebieden, wat heel veel is.

Extra goede uitslag in de provincie Groningen 
Landelijk ging GroenLinks van 2,3% van alle stemmen in 2012 naar 9,1% 
nu. In de laatste kolom van de tabel is bovenaan te zien dat de winst rela-
tief gezien 291% is. De relatieve winst is in de provincie Groningen met 
325% nog hoger. Mogelijk komt dat door de opstelling van GroenLinks 
in de aardbevingsproblematiek. Dat effect is echter niet groot, want in 
Friesland, Drenthe, Flevoland en Noord-Brabant was de relatieve winst 
van GroenLinks nog hoger dan in de provincie Groningen. 

In de provincies Noord-Holland en vooral Utrecht (+217%) bleef de 
winst achter bij het landelijk gemiddelde en dat leidt er toe dat de uitslag 
van GroenLinks in de provincie Groningen met 11,9% het beste is van 
alle provincies. Het is eerst dat GroenLinks in Groningen groter dan in 
de provincies Noord-Holland (11, 8%) en Utrecht (11,4%). De slechtste 
provincie voor GroenLinks in aantal stemmen is nog steeds Zeeland: 
6,2%.

Net als bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen kwamen in de provin-
cie Groningen weer 56% van alle stemmen voor GroenLinks uit de ge-
meente Groningen. Ter vergelijking: van alle inwoners in de provincie 
woont 35% in Groningen. In 2012 was dat 33%.

De stad Groningen op de vierde plaats
In de stad Groningen haalde GroenLinks 18,9%. Van de grote steden 
scoort GroenLinks alleen hoger in Utrecht met 20,2%, Nijmegen 20,1% 
en Amsterdam 19,8%. In 2012 stond Groningen nog op een vijfde plaats. 
Op plaats vier stond toen Leiden, maar dat staat nu met 16,9% op plaats 
vijf. 

Wat opvalt is dat de relatieve winst van GroenLinks in de andere stu-
dentensteden lager is dan in Groningen. In Groningen wint GroenLinks 
+312% ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. In 
Utrecht (+199%), Delft (+225%), Nijmegen (+238%), Leiden (+246%) 
en Amsterdam (+265%), was de winst nog steeds groot, maar toch een 
stuk minder dan in Groningen. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezin-
gen was het precies andersom: toen verloor GroenLinks in Groningen 
juist meer dan in de andere studentensteden. 
Er is geen duidelijke verklaring hier voor. Overigens won GroenLinks in 
veel andere steden meer dan in Groningen, zoals in Emmen (+434%), 
Leeuwarden (+430%), Assen (+361%), Tilburg (+349%), Enschede 
(+327%) en Rotterdam (+318%). Minder was de winst in Den Haag 
(+213%), Arnhem (+258%) en Maastricht (+265%).

Mooie winst in grotere gemeenten Oost-Groningen 
De hoge uitslag van 18,9% in de stad in combinatie met de groot-
te van de stad verklaart waarom van alle 23 gemeenten in de pro-
vincie, naast de gemeente Groningen, GroenLinks maar in weinig  
gemeenten boven het provinciale gemiddelde van 11,9% uitkomt. Dat 
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is in Haren (14,0%) en  Winsum (12,5%). Dat was in 2012 ook zo, maar 
toen hoorden De Marne en Loppersum er ook bij. 

De laagste scores waren in 2012 voor Stadskanaal, Veendam en Delf-
zijl. Nu zijn dat Stadskanaal (5,1%), Grootegast (5,5%), Pekela (5,6%) en 
Vlagtwedde (5,6%). De relatieve winst was vooral in grote gemeenten 
in Oost-Groningen hoog: Veendam +518%, Delfzijl +515% en Appin-
gedam +506%. 

Een vergelijking met de oude recorduitslag van GroenLinks bij de Twee-
de Kamerverkiezingen van 1998 toont dat GroenLinks in de provincie 
vooruit is gegaan van 8,1% naar 11,9%. Dat is een relatieve winst van 
+47%. Dat is flink meer dan de landelijke winst ten opzichte van die 
verkiezingen: +25%. Van de Groningse gemeenten scoren hier hoog: 
Ten Boer (+121%), Bedum (+104%) en Haren (+96%). Onderaan staan 
Stadskanaal (+17%) en vooral Bellingwedde (-11%) en Pekela -47%), 
waar GroenLinks dus onder het oude record blijft.

Tot slot
Lijsttrekker Jesse Klaver haalde uiteraard de meeste voorkeurstemmen: 
26.621. Daarna volgen Liesbeth van Tongeren (3.382), Kathalijne Bui-
tenweg (3.816), lijstduwer op plaats 47 Nienke Homan (2.337) en re-
gionale kandidaat Isabelle Diks uit Leeuwarden (2.016). Zij is met o.a. 
deze voorkeurstemmen in de Tweede Kamer gekomen. Tweede Kamer-
lid Linda Voortman uit Utrecht, die van 2002 tot 2008 raadslid voor 
GroenLinks in Groningen, had 959 voorkeurstemmen. Lijstduwer en 
oud-Tweede Kamerlid Ineke van Gent kreeg 1.257 stemmen. 

Drewes de Haan

Noordelijk GroenLinks Tweede Kamerlid Isabelle Diks
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Vacature provinciaal bestuur

Ben jij het organisatorisch talent waarnaar wij op zoek zijn? Draai jij 
je hand niet om voor het organiseren van een boeiende gespreksavond 
en weet je snel een weg te vinden binnen onze organisatie? GroenLinks 
bruist van de energie en ons ledenaantal blijft maar groeien. Daar zijn 
we erg blij mee en we willen al onze (nieuwe) enthousiaste leden graag 
leren kennen. Daarom organiseren we ledenavonden waarin we met 
elkaar in gesprek gaan over wat ons bindt en boeit. Wil je graag mee-
helpen om GroenLinks nog groter te maken en voel je het al kriebelen 
om zo’n avond te organiseren? Of wil je graag een kleine lokale afdeling 
een duwtje in de rug geven in de aanloop naar de gemeenteraadsverkie-
zingen? Wij hebben plek voor twee talenten dus kom ons versterken en 
meld je aan bij Ria Damhof (riadamhof@gmail.com // 06-14531360).
 
Wie zijn wij? 
Het provinciaal bestuur bestaat normaliter uit zeven leden. Bestuursle-
den worden door de provinciale ledenvergadering benoemd. We verga-
deren gemiddeld 1 keer in de maand, meestal op een donderdagavond. 
Een bestuursperiode duurt twee jaar en kan verlengd worden door een 
herbenoeming. De taken van het bestuur zijn onder meer:
•	 Het organiseren van (discussie)bijeenkomsten
•	 Het zoeken en vinden van politiek talent
•	 Organiseren verkiezingen
•	 Vrijwilligers werven en binden
•	 Conflictbeheersing
•	 Contact initiëren en onderhouden met lokale afdelingen binnen de 

provincie

Je bent 4-8 uur beschikbaar per week
 
Wat vragen wij?
We zijn met name op zoek naar enthousiaste leden die de taak van het 
organiseren van bijeenkomsten op zich willen nemen. Ook als jij in 
staat bent om lokale, minder actieve afdelingen van nieuwe energie te 
voorzien, zijn we naar je op zoek. In algemene zin ben je kritisch, be-
sluitvaardig en samenwerkingsgericht. Gezien de huidige samenstelling 
van het provinciaal bestuur moedigen wij met name vrouwen aan om 
te solliciteren. 
 
Procedure
Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek 
en je gaat meedraaien op proef met het provinciaal bestuur. Geschikte 
kandidaten worden door het bestuur voorgedragen in de eerstvolgende 
provinciale ledenvergadering in het najaar.  
 
Voor nadere informatie en jouw aanmelding kun je terecht bij: Ria 
Damhof (riadamhof@gmail.com // 06-14531360).
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Blik op een aantal ‘raadloze’  
GroenLinks-afdelingen

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 bleef GroenLinks in Eem-
smond, Oldambt en Veendam met lege handen achter. In Stadskanaal 
werd weer geen zetel behaald, terwijl wij in de gemeenten Appingedam, 
Delfzijl en Marum niet deelnamen aan de verkiezingen. Geen zetel, geen 
invloed, geen raadslid. Hoe blijf je vervolgens toch op de hoogte van het 
gemeenteraadswerk en welke activiteiten kun je ontplooien? 

De Wenakker heeft in 2014 bij een aantal van de betreffende afdelingen 
gepeild hoe de vlag ervoor stond en welke plannen er waren om een 
zetel te (v/h)eroveren. In navolging van die berichtgeving opnieuw een 
kijkje in de provincie Groningen driekwart jaar voordat er nieuwe ge-
meenteraadsverkiezingen zijn.  

Wat is er de afgelopen jaren gebeurd? 
De contacten met de gemeenteraad zijn in Veendam niet meer van-
zelfsprekend. Theo Mooijman, voormalig raadslid, is echter wel op de 
hoogte gebleven van het raadswerk. Hij volgt de echt belangrijke on-
derwerpen en luistert een enkele keer naar de radio-uitzending van de 
raadsvergadering. Bovendien onderhoudt Theo nog contacten met een 
klein aantal raadsleden. Doorspitten van de lijvige raadsstukken hoeft 
gelukkig niet, maar hij mist de vergaderingen en bijeenkomsten in het 
gemeentehuis nog altijd aan den lijve. Hoewel, de politieke keuzen zijn 
minimaal, daar er nauwelijks geld vrij te besteden is. 
In Stadskanaal heeft Teja van Geenen nog een enkele keer de raad be-
naderd, maar zij stond er tamelijk alleen voor. Na dat eerste jaar werd 
het volgen van de politiek haar te veel en nam ze meer afstand. Er was 
te weinig menskracht voor een goede opbouw. 
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Vanuit Oldambt vertelt Aart Jan Langbroek dat nu GroenLinks een-
maal buiten de raad staat er geen gemeenteraadsstukken meer op de 
deurmat vallen. De kennis over de gemeente haalt GroenLinks voor-
namelijk uit de krant of wordt vernomen via kennissen die wél aan de 
gemeentelijke politiek deelnemen. Het GroenLinks-verhaal, namelijk 
hoe te werken aan een duurzamere gemeente, in sociaal en in financieel 
opzicht, kan niet verteld worden. ‘Toch hebben we ons gebogen over bij-
voorbeeld het landbouwdossier en over sociale woningbouw en de zorg,’  
vermeldt Aart Jan met gepaste trots. Maar ook bij hem luidt de klacht: er 
is te weinig menskracht. Desondanks was er wel voldoende power om 
mee te doen met de verkiezingen, Europa, provincie, en onlangs Tweede 
Kamer. GroenLinks heeft zich bij de Tweede Kamerverkiezingen goed 
in het Oldambt laten zien! Met het oog op de nabije toekomst werkt 
dat beslist stimulerend. Een aardige lokale actie was nog om de statie-
geldregeling op de gemeentelijke agenda te krijgen. Echter, de verpak-
kingsindustrie heeft de gemeente(n) zodanig in de houdgreep dat je als 
politieke partij aan de zijlijn geen schijn van kans maakt. Een gemiste 
kans voor de gemeente Oldambt om actief mee te werken aan schonere 
wegen, wijken en oceanen. 
In Eemsmond (in 2014 twee zetels verloren) gaat GroenLinks in no-
vember 2018 meedoen aan de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe 
gemeente Het Hogeland. Hoe dat gaat zal nader worden vermeld.

En dan nog de afde-
ling Delfzijl. Henk 
Berends was een be-
langrijke kracht al-
daar, maar de afge-
lopen jaren is er een 
time out geweest. Jesse 
Klaver heeft met zijn 
succesvolle beweging 
echter voor een om-
mekeer gezorgd, met 
een verwachtingsvol 
resultaat.

Elkaar opzoeken
Zaterdag 1 juli staat een grote meeting gepland in de Delfzijlster Mo-
lenberg. Alle GroenLinks-stemmers worden opgeroepen daar te ver-
schijnen met het hoofddoel: gezamenlijk een enthousiaste ploeg vor-
men waarmee de gemeenteraadsverkiezingen in beeld komen. ‘Ik hoop 
een aantal jonge mensen te kunnen bereiken, die samen met mij er de 
schouders onder willen zetten. Zelf hoef ik niet per se de kar te trekken, 
maar ik kan wel een belangrijke mentor rol vervullen.’ De GroenLinksers 
worden opgeroepen om binnen hun eigen netwerk en kennissenkring 
te kijken of er sympathisanten zijn die mee willen doen. Henk hoopt op 
een grote deelname op 1 juli, van zowel bekende geregistreerde leden als 
van (minder bekende) sympathisanten. Henk staat er niet alleen voor. 
Delfzijl is onderdeel van de afdeling DAL (Delfzijl, Appingedam, Lop-
persum) en met name vanuit Loppersum is er ondersteuning.
In Veendam ligt het ietwat anders. De mooie plannen in 2014 voor een 
sprankelende afdeling ten spijt, haakten daar drie van de vijf actieve 
mensen vrij snel af. De uitdaging van een maandelijkse raadsagenda 
viel weg en dan is het erg moeilijk om mensen ‘erbij’ te houden. Wat 
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echter wel voor elkaar is gekomen, is het samengaan van de Veendam-
mer afdeling met die van Pekela en Stadskanaal. Vooruitlopend op de 
gemeentelijke herindeling vormen de drie afdelingen nu ‘GroenLinks 
Veenkoloniën’. In Oost-Groningen zijn de afzonderlijke afdelingen ste-
vig geworteld in het regio-overleg, dat zo’n zes keer per jaar plaatsvindt. 
Daar ontmoeten de raadloze GroenLinksers de afdelingen die wel in de 
raad vertegenwoordigd zijn. Het is Theo Mooijman gelukt om van de 
gemeente toestemming te verwerven om het regio-overleg in het cen-
traal gelegen gemeentehuis van Veendam te laten houden. Tijdens zo’n 
overleg maken de afdelingen elkaar deelgenoot van wat er speelt in hun 
eigen regio. Het is bij uitstek de ontmoetingsplek met anderen uit het 
provinciale GroenLinks kamp, het bestuur of een statenlid. De aanwe-
zigen helpen elkaar en adviseren in voorkomende gevallen. Daar vindt 
ook de ontmoeting plaats met bijvoorbeeld Oldambt.

Hoop voor de toekomst
Oldambt constateert dat het aantal leden momenteel weer stijgt. Met 
name dankzij de nieuwe jongere leden blijft de afdeling levend(ig). De 
verwachting is dat met hen én met de bestaande leden de gemeente-
raadsverkiezingen positief tegemoet gezien kunnen worden, waarmee 
de ‘GroenLinks leegte’ in de gemeenteraad kan worden gevuld. Want de 
afgelopen ‘raadloze’ periode was gevoelsmatig echt een leemte! ‘Groen-
Links moet zeker blijven streven naar de waarden zoals die in diverse 
programma’s zijn vastgelegd. Dat moet onze kracht zijn. De partij moet 
goed en sterk naar buiten treden, gestimuleerd door de aanwas zoals die 
in Oldambt heeft plaatsgevonden,’ vindt Aart Jan Langbroek. 
Delfzijl zag tijdens de landelijke verkiezingen wel een duidelijke stijging 
van de GroenLinks-stemmers: nu is het het moment om deze groep te 
herkennen en aan te spreken. Wellicht levert een oproep aan de leden 
om binnen de eigen netwerken rond te kijken nieuwe (jonge) gezichten 
op. ‘Met elkaar kunnen we er iets moois van maken en in de volgende 
raadsperiode het GroenLinks- geluid weer laten klinken,’ is Henk Be-
rends’ hoopvolle verwachting.
In tegenstelling tot Henk is Theo Mooijman minder hoopvol over 2018, 
mede omdat de gemeentelijke herindeling met Veendam, Stadskanaal 
en Pekela niet van de grond komt. Op basis van de Tweede Kamerver-
kiezingen zou GroenLinks in elke afzonderlijke gemeente hooguit één 
zetel halen. Dat zal bij de gemeenteraadsverkiezingen niet veel anders 
zijn. Daar waar de PVV niet meedoet (goed vertegenwoordigd in Veen-
dam en Pekela), zullen hooguit de SP en de plaatselijke partijen profi-
teren. Theo Mooijman: ‘De sociaal minder bedeelden willen het eerst 
financieel beter hebben, voordat zij toe zijn aan duurzaamheid of aan 
grote solidariteit met vluchtelingen. Tijdens de afgelopen landelijke 
campagne merkte ik ook dat er bij de sociaal zwakkere bevolking een 
enorme weerzin bestaat tegen de gevestigde orde en daar horen wij ook 
bij. De beste kans op een zetel in Veendam of Stadskanaal ligt in een 
lage opkomst. Het zal trouwens nog een hele klus worden om voldoende 
mensen op de kieslijsten te krijgen.’ 
Het zal straks nog heel spannend worden bij de gemeenteraadsverkie-
zingen, in welke gemeente je ook woont. 

Ger Zuiderveen
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Statenfractie GroenLinks bracht 
werkbezoek aan SBE

Op vrijdag 24 maart bracht de Statenfractie van GroenLinks in gezelschap 
van Henk Berends en Roelof Lanting een werkbezoek aan SBE (Samen-
werkende Bedrijven Eemsmond).  Daarbij werd aan de hand van presen-
taties uitgebreid gesproken met Johan Visser (Site Director Delfzijl Akzo 
Nobel), Inge van Ditshuizen (Site HSE Manager), Jos Leuveld – Factory 
Manager Zeolyst C.V.) en Douwe Boomsma   (Head Local Asset Group 
NUON). Onderwerp van gesprek waren toekomstige ontwikkelingen in 
de Eemsdelta, zowel op het gebied van circulaire economie als dat van 
energieproductie.
 
Op het chemiepark bij Farmsum   werken momenteel  1.100 mensen. 
Voor de totale werkgelegenheid als gevolg van de aanwezigheid van het 
chemiepark moet je daar 5.500 tot 11.000 bij optellen voor mensen die 
werken in aanleverende en afnemende bedrijven. 
Bij Akzo-Nobel wordt uit Oost-Gronings zout suikers, monochloor-
azijn en delamine geproduceerd. Er wordt gewerkt aan vergroening van 
de productie van suikers op basis van biomassa uit gras, hout en pulp. In 
2020 moet een proeffabriek met 168 mensen gaan draaien.

Bij Zeolyst worden zeolieten gemaakt: dat zijn stoffen die lijken op klei-
achtig zand. Ze bevatten gaten/kanalen, die ze geschikt maakt voor ab-
sorptie, vormselectie en ionwisseling.  In het algemeen worden zeolieten 
in grote hoeveelheden gebruikt als drager van katalysatoren voor water-
ontharding e.d. (voor waspoeder bijvoorbeeld). Bij Zeolyst worden spe-
cials gemaakt. Die worden gebruikt in de olieraffinage, petrochemie en 
autoindustrie (reiniging uitlaatgassen). Aan de basis van de productie 
staat waterglas dat geproduceerd wordt in Winschoten. 
Zeolyst is een voorbeeld van een bedrijf dat schoner werd om aan nieu-
we wetgeving te voldoen. De productie van stikstof en vaste afvalstof-
fen werd tussen 1990 en 2013 tot ongeveer een zesde gereduceerd.  Het 
watergebruik ging naar beneden (en deels van Akzo-Nobel gekocht) en 
er wordt ook veel minder energie gebruikt. Verplicht is een reductie van 
2% per jaar per ton. Dat leidde in twaalf jaar tot 40% reductie. Deze cij-
fers zijn inclusief compensatie voor gebruik van groene stroom en pers-
lucht. Het voldoen aan de normen is financieel geen probleem: het is 
uiteindelijk kostenneutraal of zelfs winstgevend. Vergeleken met de zus-
terfabriek in de VS doet de fabriek in Delfzijl het financieel gezien beter. 

Bij het gesprek over de toekomst van de energieproductie ging het 
vooral om de mogelijkheden om de stroom van zonnepanelen en wind-
energie op te slaan. We willen immers ook stroom gebruiken als er geen 
zon of wind is. Een van de mogelijkheden is het omzetten van elektrici-
teit in ammoniak. Die stof kan worden opgeslagen en door buizen wor-
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den vervoerd. Zo’n buizenstelsel is in Nederland al aanwezig in de vorm 
van het gasnet. De ammoniak kan zelf als brandstof  voor energiepro-
ductie worden gebruikt of na splitsing in de vorm van waterstof.  Nuon 
heeft het plan om op korte termijn te gaan beginnen met elektriciteits-
productie op basis van (aangevoerde) ammoniak. De verwachting is dat 
het vanaf 2030 mogelijk is om lokaal stroom om te zetten in ammoniak. 
Dus wat geduld is nog wel vereist.

Henk de Weerd

Nieuwe fusieafdelingen
Na de fusie van de GroenLinks-afdelingen Bellingwedde en Vlagt-
wedde tot Westerwolde, van Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en 
Slochteren tot Midden-Groningen en Pekela, Stadskanaal en Veendam 
tot Veenkoloniën, was het op  3 mei de beurt aan Grootegast, Leek en 
Zuidhorn. Dat werd de afdeling Westerkwartier. Op 6 mei volgden De 
Marne, Eemsmond en Winsum (inclusief Bedum). Zij vormden de 
nieuwe afdeling Het Hogeland. 
Bij al deze fusies werd vooruitgelopen op een gemeentelijke herinde-
ling. Inmiddels is duidelijk dat de herindeling van Pekela, Stadskanaal 
en Veendam voorlopig van de baan is. Dat is echter geen reden de fusie 
van de afdelingen weer ongedaan te maken. 
Als de samenvoeging van de gemeenten Ten Boer, Groningen en Haren 
doorgaat moeten ook die afdelingen fuseren. Op zijn laatst op de dag 
dat de herindeling een feit wordt. 

Diogenes

Als Theresa May stopt met 
haar pogingen Margaret 

Thatcher te zijn gaat het vast 
beter
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Column
Links en rechts

Mijnheer Jansen is groen én links. Dat maakt hem een ouderwets per-
soon, want de tijd dat iedereen wist wat links was is al lang voorbij. Wat 
rechts is, weten we momenteel wel heel goed: eigen land eerst. Zo valt 
het ongeveer samen te vatten. 
Het onderscheid tussen rechts en links heeft een lange traditie. Mijn-
heer Jansen ziet als basis voor het onderscheid maar één punt: de rol 
van de overheid. Voor links is de overheid ervoor verantwoordelijk dat 
iedereen een deel van de welvaart krijgt. Voor rechts moet de overheid 
zorgen voor binnenlandse en buitenlandse veiligheid.  
Dit verschil in politieke visie leidt  tot geheel verschillende visies op de 
economie, de kracht die naast de politiek de maatschappij stuurt. Voor 
rechts moeten alle problemen die niet met veiligheid te maken hebben 
opgelost worden door de maatschappij zelf. Voor zover het daarbij om 
geld gaat, zal de economie, zo is de vaste rechtse overtuiging, zorgen 
voor een harmonieuze manier van samenleven. Dat er tot nu toe zoveel 
verschil is in de wereld, is het gevolg van het feit dat de economische 
ontwikkeling aan alle kanten wordt belemmerd door overheidsmaatre-
gelen.  
Voor links is de economie juist één van de bronnen van het problemen 
waar de maatschappij mee zit: de economie zorgt voor een oneerlijke 
verdeling van de welvaart. Dat leidt op zijn beurt tot de nationale en 
internationale onveiligheid. Wie de wereld wil verbeteren moet de eco-
nomie onder controle krijgen.
Over de vraag hoe dat moet, verschillen de meningen. Mijnheer Jansen 
ziet de experimenten met een door de overheid geplande economie in 
de Sovjet-Unie en China als mislukt, maar ook de manier waarop  in 
het Westen werd geprobeerd met overheidsinvesteringen de dips in de 
economie te compenseren (Keynes)  was op de langere termijn niet suc-
cesvol. 
De sprong in het diepe van het neo-liberalisme die in de jaren tachtig 
werd gemaakt, wordt inmiddels ook van vele kanten bekritiseerd omdat 
die aanpak onvoldoende rekening houdt met natuur, mensen en milieu. 
Dat linkse partijen zich ook met het neo-liberalisme identificeerden on-
dergroef hun identiteit. 
De economie zijn gang laten gaan is in de ogen van mijnheer Jansen een 
blunder van de eerste orde.  Misschien zijn er geen kant-en-klare mo-
dellen, dat verlost je als linkse partij niet van de verplichting daar serieus 
naar te gaan zoeken en mee te  experimenteren. 

Henk de Weerd
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Deadline: 1 oktober 2016

Donderdag 22 juni
GroenLinks kennismakingsavond
Het bestuur en de fractie van de provinciale afdeling nodigen alle leden 
van harte uit voor een kennismakingsavond. Deze avond vindt plaats op 
22 juni op het GroenLinkspand aan de Coehoornsingel 87 in Gronin-
gen. De inloop is vanaf 18.00 uur. Er ligt dan een broodje voor je klaar. 
We beginnen met het programma om 18:30 uur. 
Tijdens deze avond willen we ontdekken wat jou (ver)bindt aan Groen-
Links. Welke onderwerpen vind je belangrijk? Wat motiveert jou om 
(actief) lid te worden van GroenLinks? Waar zou GroenLinks mee aan 
de slag moeten? Ook willen we je meer vertellen over de provinciale 
afdeling: wat doen de fractie en bestuur nou precies? Wat zijn onze am-
bities? En welke hulp kunnen we daarbij gebruiken?
Uiterlijk 21.00 uur sluiten we het formele/plenaire gedeelte. Aansluitend 
is er een gezellige borrel.

Zondag 25 juni
Kettingreactie Tihange
Op zondag 25 juni 2017 start de mensenketting die de onmiddel-
lijke sluiting van de Belgische kerncentrales Tihange 2 en Doel 3 eist.
Door een menselijke ketting te vormen geven we met tienduizen-
den mensen tegelijk een niet te negeren signaal af tegen het nucle-
aire gevaar waar miljoenen mensen in Europa mee moeten leven.  
Je kunt met de bus vanuit Groningen naar de ketting: vertrek 7:45 uur. 

Meer informatie: https://www.chain-reaction-tihange.eu/nl/

Meer informatie over vervoer: https://wisenederland.nl/ja-ik-wil-met-
een-bus-naar-de-actie-limburg
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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
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