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3 x gemeenteraadsverkiezingen
Wat gemeenteraadsverkiezingen betreft is het in de provincie Groningen 
redelijk chaotisch: er worden namelijk binnen één jaar tijd op drie mo-
menten verkiezingen gehouden. In de nieuwe gemeenten Midden-Gronin-
gen en Westerwolde zijn op 22 november 2017 verkiezingen. Op 21 maart 
2018 volgen Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stads-
kanaal en Veendam. De rij wordt op 21 november 2018 gesloten door de 
nieuwe gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier. Nieuw 
voor gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is dat er geen lijstverbindingen 
meer worden toegestaan.

In het vorige nummer van de Wenakker hebben we al aandacht besteed 
aan de verkiezingen in Midden-Groningen (herindeling van Hoog-
ezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren). Deze keer hebben we 
een interview met de lijsttrekker in Westerwolde (herindeling van Bel-
lingwedde en Vlagtwedde): René Kriek, de huidige fractievoorzitter in 
Vlagtwedde. In Westerwolde doet de PVV, die bij de Tweede Kamerver-
kiezingen met 19% hoge ogen gooide in Vlagtwedde, niet mee. 
In beide nieuwe afdelingen zijn de kandidatenlijsten en verkiezingspro-
gramma’s inmiddels klaar (zie hun websites) en wordt volop gewerkt 
aan de campagne. 

21 maart 
Op 21 maart doen wij in zes van de zeven gemeenten mee; in Appin-
gedam hebben we te weinig actieve leden om met de verkiezingen mee 
te kunnen doen. De hoop is dat we surfend op het Jesse-effect in de 
gemeenten waar we vorige keer geen zetel hebben gehaald (Oldambt, 
Stadskanaal, Veendam) of niet mee hebben gedaan (Delfzijl) nu toch 
voor vertegenwoordiging in de raad kunnen zorgen. Raadsleden heb-
ben we wel in Pekela (één) en Loppersum (twee plus een wethouder 
samen met de PvdA). Daar liggen kansen op een grotere fractie en (op-
nieuw) deelname aan het college. Omdat steeds meer partijen aan de 
verkiezingen mee doen, raken de zetels verdeeld over vele fracties, en 
kun je met een kleine vertegenwoordiging toch deel uit gaan maken van 
het college van burgemeester en wethouders.
De genoemde afdelingen zijn nu bezig met het samenstellen van de kan-
didatenlijsten en het verkiezingsprogramma. Wil je meedoen of mee-
werken, meld je dan bij de afdelingen of bezoek de ALV’s om erover 
mee te praten.

Kansen voor samenwerking
De verdeling van de verkiezingen over een jaar biedt kansen voor afde-
lingen om elkaar te helpen. Waar we normaal met zijn allen in onze ei-
gen gemeente bezig zijn met de campagne, kunnen we nu elkaar helpen 
bij acties en activiteiten. Hoe zichtbaarder we zijn, des te meer stemmen 
zullen we krijgen. Dat geldt helemaal voor digitale activiteiten op sites, 
facebook en twitter: daarvoor hoeven de helpers niet eens af te reizen 
naar de plaatsen waar verkiezingen zijn (hoewel het op straat wel veel 
leuker is). Wil je ergens in een campagne gaan helpen, stuur dan een 
mail naar riadamhof@gmail.com en wordt er contact met je opgeno-
men over de mogelijkheden. 

Ria Damhof / Henk de Weerd

mailto:riadamhof@gmail.com
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‘Veel mensen hier vinden GroenLinks 
een stadspartij’

Lijsttrekker René Kriek in de 
nieuwe gemeente Westerwolde
Op 22 november vinden de verkiezingen plaats van de nieuwe gemeente 
Westerwolde, bestaande uit de voormalige gemeenten Vlagtwedde en 
Bellingwedde. René Kriek (54) is de lijsttrekker. Niet voor de eerste keer. 
Hoewel hij in 2010 nog enige bedenkingen had (‘Ik woonde hier amper 
en dan meteen lijsttrekker?’) ging hij er volop tegenaan. Ook nu. Met 
een stevige club achter zich.

Normaal gesproken gaat Wenakker op bezoek bij geïnterviewden. Altijd 
leuk immers, om te zien in welke omgeving GroenLinksers wonen of 
werken. Deze keer is de afstand tussen Noordoost- en Zuidwest-Gro-
ningen hemelsbreed misschien te overzien, maar per trein en bus niet te 
doen – wat meteen iets zegt over de noodzaak van beter openbaar ver-
voer. Niet helemaal toevallig een van de speerpunten van GroenLinks 
Westerwolde.  
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De telefoon dan maar. René Kriek zegt bij de verkiezingen te hopen 
op meer dan één zetel. Dat in ieder geval. GroenLinks heeft zowel in 
Vlagtwedde als in Bellingwedde op dit moment een raadszetel. Maar of 
Westerwolde gaat profiteren van de gegroeide populariteit van Groen-
Links? Kriek heeft twijfels. ‘Veel mensen hier vinden GroenLinks een 
stadspartij. En dat klopt ook wel een beetje. De randen van Nederland 
worden weinig gezien. 
De Tweede Kamerverkiezingen vielen hier ook een beetje tegen. De 
PVV scoorde absurd hoog. De Partij voor de Dieren is een belangrijke 
concurrent. De SP zou dat ook kunnen zijn, maar die blijkt niet mee 
te doen. En Gemeentebelangen is nu nog een belangrijke factor, maar 
onduidelijk is hoe dat na de verkiezingen zal uitpakken.’ Hij is er nog 
niet zeker van dat de PVV mee gaat doen. [Het was ten tijde van dit 
interview nog niet duidelijk dat de PVV niet meedoet aan de verkiezin-
gen in Westerwolde, red.] Ook begrijpt hij maar ten dele de populariteit 
van deze partij. ‘Mensen hier praten vaak genuanceerd over het asiel-
zoekerscentrum in Ter Apel. Immers, het COA is een grote werkgever 
in ons gebied. Wel is er sprake van boosheid en teleurstelling, omdat 
de welvaart hier achterblijft. Misschien dat daardoor het “tegenstemge-
voel” te verklaren is. En Pekela ligt vlakbij. Wat ik zie, is dat een kleine 
groep veel stampij maakt. Nou ja, in ieder geval is er nu al ruzie in de 
partij over de beoogde mister PVV, Robert Rep. Dat vind ik niet erg.’ 
Omdat er sprake is van een nieuwe gemeente, moesten alle ‘gevestigde’  
partijen opnieuw handtekeningen verzamelen. ‘Bij ons liep het storm. 
Er kwamen veel sympathisanten langs, waarmee we moeiteloos het be-
nodigde aantal handtekeningen behaalden.’

GroenLinks tegen megagroot zonnepark
Eén van de onderwerpen waarmee GroenLinks zich nu en ook in de 
nieuwe gemeente vooral gaat bezigheden, is alternatieve energie. Waar-
mee GroenLinks direct al op een fors dilemma stuit. ‘Er komt hier, bij 
Harpel, een megagroot zonnepark. GroenLinks was tegen. Dan heb je 
wel wat uit te leggen, want voor je het weet sta je in je hemd. We had-
den grote bedenkingen op de impact voor het landschap. Bovendien 
heeft Vlagtwedde dit heel snel, op de valreep, erdoor geknald. Het is een 
commerciële partij die dit plan ontwikkelt, eentje met verbindingen met 
China. De stemming was ook wel wat apart. De Partij voor de Dieren 
stemde net als wij tegen, terwijl het CDA zich opeens profileerde als een 
heel groene partij en vóór stemde. We zullen deze partij herinneren aan 
die groene ambitie, als er gestemd moet gaan worden over een uitbrei-
ding van een koeienstal!’
Kriek is geboren en getogen in hartje Haarlem. Als kind een prima plek 
om op te groeien: op het stepje door de binnenstadstraten, de touwtjes 
hingen bij wijze van spreken nog door de brievenbus. ‘En toen ik ouder 
werd, was Haarlem ook heel aantrekkelijk, vanwege de vele cafés en alles 
wat er te beleven viel. Maar Haarlem werd steeds meer “West-Amster-
dam”.  Drukker, asocialer, crimineler, voller. Het kleinsteedse karakter is 
een beetje verdwenen. Ik en mijn partner  waren al veel in Scandinavië 
en eigenlijk wilden we wel naar Zweden verhuizen. Maar we zaten een 
keer in een vakantiehuisje in Ter Apel, toen we een leuk huis zagen. De 
eigenaar leurde met een briefje: huis te koop. En dat was precies wat we 
wilden. Mijn dochters zijn nu 19 en 17 jaar en onze zoon van nu 6 jaar 
is er geboren. Ze vinden het hier fantastisch.’
René en zijn vrouw werken beiden in het onderwijs en konden in de 
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regio een baan vinden. Door de ziekte van één van hun dochters en de 
geboorte van de jongste, heeft René enige tijd de zorg voor het gezin op 
zich genomen, terwijl zijn vrouw  kostwinner was. Dat gaf hem ruim-
te om in de avonduren politiek actief te zijn. In 2010 trof hij een nog 
niet zo actieve afdeling aan. Samen met Henri Meendering, nu Staten-
lid, heeft hij voor vernieuwing gezorgd. ‘Er kwamen andere en jongere 
mensen aan de deur rammelen. Ik ben zelf ook al niet meer zo jong en 
leeftijd zegt niet alles, maar diversiteit qua leeftijd en geslacht vind ik wel 
erg belangrijk.’

Op dit moment is hij weer terug in het onderwijs. Maar dan in de in-
ternationale schakelklas van het asielzoekerscentrum, waar hij science 
geeft aan kinderen tussen 12 en 19 jaar. ‘Moeilijk, uitdagend en dank-
baar’, vat hij samen. ‘Het zijn ook gewoon pubers met pubergedrag.’  Het 
verschil is (natuurlijk) dat er taalproblemen zijn (‘ook leuk hoor, kan 
ik opeens weer Frans spreken’), maar ook dat deze kinderen informa-
tie missen die Nederlandse kinderen bijna terloops meekrijgen. ‘Op dit 
moment laat ik ze bijvoorbeeld een onderzoekje doen naar klimaatver-
anderingen. Ze moeten een PowerPointpresentatie maken. Eerst moe-
ten ze weten wat klimaatverandering inhoudt, maar ze leren dat er óók 
klimaatvluchtelingen zijn. Deze kinderen zijn vaak om andere redenen 
in Nederland gekomen. Ook denken zij nu na of klimaatveranderingen 
ook in hun land van herkomst spelen.’ 

Nogmaals benadrukt Kriek dat het belangrijk is dat GroenLinks het be-
lang van de periferie onderkent. ‘Ik ben van oudsher een stadskind, dus 
ik kan het verschil zien. Er is veel meer dan de steden alleen.  Mensen 
willen best buiten de stad gaan wonen, maar zorg dan wel voor goede 
mobiliteit zonder dat er wegen worden gebouwd of bestaande wegen 
dichtslibben. Voorbeeldje? Wij willen graag een trein via Stadskanaal 
naar Groningen. Die wens wordt nog nauwelijks serieus genomen.’
Strijdbaar is René in ieder geval. In de politiek en daarbuiten. Zijn 
hobby’s zijn nogal ongewoon:  als enthousiast boogschieter en zwaard-
vechter figureert hij op dit moment in de binnenkort te verschijnen film 
Redbad, over de Friese koning Radboud. ‘Vandaar die baard. Normaal 
laat ik hem niet zo lang groeien…’

Nicolette Scholten

De  top 5 van Westerwolde  
Evelien Pinxterhuis, Eize Hoomoedt, René Kriek, Hans Elbersen, Binnert Blom
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Actie tegen verhoging lage BTW-tarief

Een brede coalitie van GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, FNV, de Patiën-
tenfederatie, de Fietsersbond, de Anbo, de Beroepsorganisatie Kunste-
naars en vele anderen trekt ten strijde tegen de geplande btw-verhoging 
op dagelijkse boodschappen, boeken, fietsreparaties, concertkaartjes en 
openbaar vervoer.
Het nieuwe kabinet maakt de keuze voor het grote geld en niet voor 
de gewone mensen. Vergroot de maatschappelijke druk en sluit je aan. 
Samen krijgen we de plannen van tafel. 
Ga naar www.geenbtwverhoging.nl en werk mee aan deze actie door de 
petitie te ondertekenen.

Groningen gaat 
voor de groene 
waterstofeconomie

Groningen wil de eerste provincie worden waar waterstof een belangrijke 
energiedrager wordt. Dat dit mogelijk is bleek uit een presentatie van pro-
fessor Ad van Wijk tijdens een energiesymposium op het provinciehuis in 
Groningen op 6 september jl. De Statenfractie van GroenLinks steunt deze 
ontwikkeling van harte, omdat het vele duurzame ontwikkelingen moge-
lijk maakt, zoals aardgasloos wonen, groene chemie en groene brandstof. 
Daarnaast kan het een stevige impuls betekenen voor de economie en de 
werkgelegenheid in Groningen.

Waterstof wordt geproduceerd door overtollige, duurzaam opgewekte 
elektriciteit vanuit de vele windparken op de Noordzee om te zetten in 
waterstof; dit kan in de Magnum-centrale van Nuon in de Eemshaven. 
Nuon wil de nu gasgestookte centrale daarvoor geschikt maken. In de 
beginperiode kan de waterstof geproduceerd worden door aardgas te 
gebruiken als grondstof, maar zodra er voldoende elektriciteit vanaf de 
windparken op de Noordzee komt, kan dat de grondstof worden. Dus 
hoe sneller en hoe meer windparken er op de Noordzee komen, des 
te sneller kan de waterstof echt duurzaam geproduceerd worden. De 
kosten van de waterstofproductie bedragen 2 tot 3 euro per kilo water-
stof, vergelijkbaar met de productiekosten van aardgas. Waterstof kan 
gemakkelijk en goedkoop getransporteerd worden via het al bestaande 
leidingennetwerk voor aardgas. 

Toepassingen
Waterstof heeft drie belangrijke duurzame toepassingen: 
1. Grondstof voor de (groene) chemie in o.a. Delfzijl en Emmen. Van 

waterstof kan groene ammoniak, methanol en waterstofperoxide 
gemaakt worden; daarbij worden olie en aardgas als niet-duurzame 
grondstoffen vervangen.

2. Waterstof kan gebruikt worden om woningen mee te verwarmen. 

http://www.geenbtwverhoging.nl
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Vreemd is dat niet: vroeger werden huizen verwarmd met stadsgas, 
dat voor 50% uit waterstof bestond. Gasloos wonen komt op deze 
manier snel dichterbij.

3. Waterstof kan gebruikt worden als brandstof voor auto’s, vrachtwa-
gens, bussen en treinen. In Groningen worden de eerste proeven 
met bussen en treinen al uitgevoerd, respectievelijk voorbereid.

Kansen voor Groningen
Groningen heeft goede kansen om voorop te lopen bij de groene water-
stofeconomie.  Daar zijn drie redenen voor. In de eerste plaats vanwege 
de grote hoeveelheden duurzame energie die hier worden opgewekt, 
met name op de Noordzee en rond de Eemshaven. In de tweede plaats 
door het gasnetwerk dat hier aanwezig is en dat gebruikt kan worden 
voor snel en goedkoop transport van waterstof. Ten derde door de aan-
wezigheid van een grote energiecentrale die gebruikt kan worden om 
waterstof op grote schaal te produceren: de Magnum-centrale in de 
Eemshaven. Het college van GS in Groningen zet vol in op deze ontwik-
keling, daarbij volop gesteund door GroenLinks.

Harrie Miedema

Amerikaanse waarden

Terwijl de rest van de wereld angstvallig kijkt naar Donald Trumps com-
municatie met Noord-Korea en Iran, en sommigen wellicht vrezen voor 
een aanstaande kernoorlog, maakt de gemiddelde Amerikaan zich over 
hele andere dingen druk. 

Allereerst vormden de orkanen op Amerikaans grondgebied en de 
slechte politieke afhandeling ervan enorme bliksemafleiders. Puerto Ri-
canen leven nog steeds zonder voldoende drinkwater, voedsel en medi-
sche hulp. Donald Trump schold de burgemeester van San Juan uit, ging 
langs, gooide wat keukenrollen naar mensen en vertrok weer. Puerto 
Ricanen voelen zich ernstig geschoffeerd. In Texas en Florida, waar de 
‘echte’ Amerikanen leven gaat het gelukkig iets beter met de hulp. 
 
Waarden
Buiten de rampen (nu staat ook Noord-Californië in brand), is 
het hier in de binnenlandse politiek een vreselijke rommel die 
zo doorsijpelt in het alledaagse leven dat veel mensen niet eens 
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meer denken aan die raketten die op scherp staan in Noord-Ko-
rea. Waar mensen vaak over praten zijn Amerikaanse waarden.  

Patriottisme
Je kunt je het bijna niet voorstellen als Nederlander (waarschijn-
lijk opgevoed met het idee dat nationalisme toch een beetje vie-
zig is), maar mensen tuimelen over elkaar over heen over de 
vraag of footballspelers al dan niet moeten knielen tijdens het 
volkslied dat voor de aanvang van een wedstrijd gespeeld wordt.  
Het begon als een protest van Colin Kaepernick tegen al het politiege-
weld gericht op zwarte Amerikanen en is uitgegroeid tot een nationaal 
debat over patriottisme. Dat is kennelijk een belangrijkere Amerikaanse 
waarde dan gelijkheid. Want terwijl zwarte burgers keihard aangepakt 
worden, mogen blanke nazi’s door de straten van Charlottesville mar-
cheren en alles roepen wat ze maar willen zonder dat hen een strobreed 
in de weg wordt gelegd. Dat gebeurt met een beroep op de vrijheid van 
meningsuiting, maar de atleten moeten hun mond houden en spelen. 
Fans verbranden kaarten, toeschouwers gooien drinken en eten op an-
dere toeschouwers die mee knielen, en de sponsors trekken zich terug 
of dreigen daarmee. De president moest zich er ook mee bemoeien en 
schold de spelers uit voor ‘sons of bitches’. 
Het debat over patriotisme verschuift de aandacht van geweld tegen 
zwarten naar het respecteren van vlag en volkslied, en is bedoeld om 
mensen de mond te snoeren die racisme willen aankaarten in de open-
baarheid.

Wapenbezit
Een ander groots, en aloud, debat onder Amerikanen is het aan ban-
den leggen van wapenbezit. Dat is weer opgelaaid na de schietpartij 
is Las Vegas. Veel mensen die wapens bezitten waren zo geschrok-
ken dat ze nu wel eens wilden nadenken over vergunningen en/
of het verbieden van automatische geweren. In veel andere landen is 
dit vanzelfsprekend. Zij hebben ook geen stuk in de grondwet dat je 
je tegen je eigen regering moet kunnen beschermen met een wapen. 
Maar voor veel Amerikanen is dat toch een belangrijke overweging. 
De Republikeinen willen de wetgeving niet verscherpen en daarmee het 
wapenbezit aan banden leggen: ze krijgen veel geld van de National Rifle 
Association. Er zijn ook veel Amerikanen die vinden dat het beste mid-
del tegen een kwaadaardige man met een wapen een goedaardige man 
met een wapen is. Er zouden volgens hen juist meer wapens verkocht 
moeten worden om deze situaties tegen te gaan. 

Ziektekostenverzekering
En natuurlijk wordt er in het Congres doorgekeuveld over de ziekte-
kostenverzekeringen. Het derde wetsvoorstel heeft het recentelijk niet 
gehaald. Maar de Republikeinen hebben wel wat andere succesjes be-
haald: abortussen vanaf 20 weken (ook al is de zwangerschap het resul-
taat van een verkrachting, is het leven van de moeder in gevaar, of is de 
foetus ongeneeslijk ziek, etc.) worden verboden en de anticonceptiepil 
wordt uit het pakket gehaald. Dit is voornamelijk geïnspireerd door de 
zo belangrijke christelijke waarden (vaak verward met Amerikaanse 
waarden), en de mogelijke aantasting van vrijheid van religie als je zul-
ke dingen toestaat. Deze beslissingen werden allemaal genomen door 
mannen, die kennelijk vrouwen niet als hun gelijken zien. 
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Ongelijkheid
Wat opvalt is dat de Amerikaanse waarden waar veel politici en burgers 
aan refereren in gesprekken en debatten rondom het volkslied, wapen-
bezit en ziektekostenverzekering vooral ongelijkheid en discriminatie in 
stand houden. Daarbij wordt over het hoofd gezien dat ‘Life, liberty and 
the pursuit of happiness’ hier niet voor iedereen is weggelegd.

Bea Moolenaar

Liesbeth in Zuidbroek
Gaswinning en Aardbevingsschade

GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren was vrijdag 6 okto-
ber op uitnodiging van GroenLinks Midden-Groningen te gast in Zuid-
broek. Het thema: gaswinning en aardbevingsschade. 

Ze komt precies op tijd aan. Het geroezemoes in de zaal verstomt, ne-
gentig mensen zijn in afwachting. Na de speeches zal een lijsttrekkers-
debat volgen. Liesbeth schikt haar papieren en wordt aangekondigd 
door Derk Eimers, gastheer en presentator.  

Het betoog van Liesbeth van Tongeren
Iedere Nederlander heeft dezelfde basisrechten en dezelfde kansen. Ie-
dereen, behalve blijkbaar de Groningers. Het is normaal dat bij schade 
de dader moet betalen of anders moet aantonen dat hij de dader niet 
kan zijn. Met de NAM was het lange tijd omgekeerd. Het slachtoffer 
moest aantonen dat geleden schade door de NAM veroorzaakt was. De 
rechter heeft die onlogische, onwettige werkwijze teruggefloten, het is 
nu de NAM die moet bewijzen dat de geleden schade níet het gevolg 
van een aardbeving is. De NAM ging aanvankelijk met de uitspraak ak-
koord, totdat het besef kwam: ‘Dit wordt wel heel erg duur.’
Iedere Nederlander heeft in een of andere vorm energie nodig. Neder-
land is in het verleden afhankelijk gemaakt van aardgas. Tot voor kort 
was het zelfs verplicht om elk huis aan te sluiten op de gasleiding. Er 
is een plan nodig om de afhankelijkheid van het gas terug te draaien, 
maar dat plan heeft de regering nog altijd niet gemaakt. Liesbeth heeft 
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meegewerkt aan een wetswijziging om de verplichte gasaansluiting  
teniet te doen.
Net als particulieren ondervinden ook ondernemers hinder van de 
gasboringen. Ze mijden Groningen, want het is geen aantrekkelijk ves-
tigingsgebied. De economische gevolgen zijn enorm. Het blijft bescha-
mend hoe Den Haag keer op keer reageert op de problematiek. 
De schadeafhandeling maakte een beroerde start, met de oprichting 
van het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) werd het nog slechter. De 
komst van de Nationaal Coördinator (NCG) bracht geen uitkomst. De 
burger is bijna gedwongen zelf alles te organiseren, vanuit Den Haag 
valt weinig te verwachten. Samen optrekken is heel erg belangrijk in 
deze materie, burgers, ondernemers samen met de gemeente. Op deze 
samenwerking legt Liesbeth van Tongeren grote nadruk. 

Henk Bos

Visie GroenLinks Midden-Groningen
Henk Bos, tweede op de kandidatenlijst van GroenLinks Midden-Gro-
ningen, sluit in zijn verhaal op van Tongeren aan. De gemeente heeft 
weinig te vertellen, alle lijntjes lopen via de NCG, Hans Alders. De scha-
de van het ene huis wordt aangemerkt als aardbevingsschade, een huis 
even verderop valt er buiten. Niet te bevatten, met het gevolg dat ieder-
een voor zichzelf zijn schade verhaald probeert te krijgen. Als bewo-
ners onder regie van de gemeenten samenwerken, kunnen ze veel meer 
bereiken, maar wanneer de plaatselijke politici het op ondergeschikte 
punten met elkaar oneens blijven komt er helaas weinig van terecht. Het 
heeft volgens Henk Bos weinig zin om een zondebok te zoeken, de NCG 
of het CVW. De gemeenten werden eerst te klein geacht, maar na de 
herindelingen in Groningen zijn  er geen kleine gemeenten meer. De 
gezamenlijke vuist is groter. Henk maakt betreffende de toekomst een 
uitstapje naar de stadvernieuwing. In vijftig jaar tijd is met misschien 
wel 100 miljard, veel moois bereikt in de randstad, betaald uit het Gro-
ninger aardgas. Zo’n investering kan - en moet - hier ook!

Discussie lokale politici
Na beide sprekers is het de beurt aan acht politieke partijen uit Midden-
Groningen; ze gaan met elkaar in debat. Voor GroenLinks is dat lijst-
trekker Mariët Bosman. Er blijken veel overeenkomsten te zijn, maar 
niet iedereen ziet de gemeente als belangrijkste speler in het spel. On-
danks de herindeling blijft een gemeente toch achter bij de expertise van 
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Mariët Bosman

een CVW of bijvoorbeeld het Staatstoezicht op de mijnen (SoDM). Er 
heerst een onderling (gering?) verschil van inzicht of de problematiek 
centraal door het Rijk moet worden aangepakt, of juist decentraal en 
van onderaf door de burger en de gemeente.   
Toch is er veel expertise bij bewoners. De Groninger weet veel beter dan 
de gemiddelde Nederlander op welke fundamenten het eigen huis is ge-
bouwd. Maar het is ook een feit dat de inwoner die nog in onzekerheid 
leeft over de eigen situatie weinig aandacht kan opbrengen voor het wel-
bevinden van het hele dorp of de provincie. Pas na veilige zekerheden 
is er ruimte voor cohesie en gezamenlijk optrekken. Daartegenover stelt 
Henk Bos dat je niet voortdurend van huis tot huis moet bekijken wat 
nodig is, maar dat een generale aanpak noodzakelijk is. 

Eindconclusie
Niemand van de deelnemers aan het debat wil een politiek slaatje slaan 
uit de aardbevingsproblematiek. Iedereen heeft vrijwel hetzelfde doel 
voor ogen: de Groninger moet veilig kunnen wonen en werken in de 
provincie Groningen, terwijl het vestigingsklimaat voor (nieuwe) be-
drijven niet mag lijden onder de gaswinning. Daarom gaat het debat 
over relatief kleine verschillen, die wel heel erg groot onder het zoek-
licht komen te liggen. Dit brengt Liesbeth van Tongeren tot een slot-
woord: ‘Iedereen is van goede wil, maar ik zie ook veel onmacht. Samen 
optrekken betekent voorbij de onderlinge verschillen gaan. Ik adviseer 
gezamenlijk een plan te maken voor Den Haag en beperk je tot één of 
hooguit twee eisen. Ter vergelijking: een kind dat alleen rode schoentjes 
vraagt, krijgt deze waarschijnlijk. Vraagt hetzelfde kind nog een dozijn 
andere zaken, dan is het voorspelbaar dat het teleurgesteld wordt. Be-
perk je in het aantal eisen.’
De GroenLinks bijeenkomst is gezien de opkomst en de levendigheid 
geslaagd, iedereen keert om 18.00 uur huiswaarts, op weg naar de ge-
meenteraadsverkiezingen op 22 november.       

Ger Zuiderveen
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Een spoorlijn van Groningen naar Emmen 
of Almelo
De spoorlijn Groningen - Veendam is, tegen de verwachting van sommi-
gen in, een groot succes gebleken. Het ligt voor de hand die lijn door te 
trekken naar Stadskanaal en misschien zelfs naar Emmen. GroenLinks is 
daar een voorstander van. Aan dat doortrekken naar Stadskanaal wordt 
beleidsmatig inmiddels volop gewerkt. Het spoor ligt er al -  het loopt zelfs 
door tot Musselkanaal-  maar het wordt gebruikt door museumspoorlijn 
Star (Stichting Stadskanaal Rail). 

Star heeft sinds zijn oprichting in 1992 veel gedaan om deze spoorlijn te 
behouden als industrieel monument van de Veenkoloniën. In het kader 
daarvan worden ook regelmatig treinreizen tussen Veendam en andere 
plaatsen langs de lijn aangeboden. Er zijn zo’n 150 vrijwilligers actief 
en de organisatie beschikt over een aantal diesel- en stoomlocomotie-
ven en enkele tientallen wagens en rijtuigen. Als er straks een reguliere 
treinverbinding Veendam-Stadskanaal is, mag Star alleen nog over het 
spoor rijden als zijn machinisten over de juiste papieren beschikken. 
Dat is niet zo maar geregeld. Een (niet goedkoop) alternatief is dat Star 
de beschikking krijgt over een andere niet gebruikte spoorlijn, namelijk 
die richting Borger-Odoorn. 

Emmen
Voor het doortrekken van de lijn van Musselkanaal naar Emmen zijn er 
twee mogelijkheden. De ene gaat over Ter Apel, de ander niet. 
Het voordeel van een verbinding via Ter Apel is dat die plaats en het bij-
behorende industrieterrein een veel betere verbinding krijgt met Gro-
ningen en Emmen. Nadeel is dat de spoorlijn dan twee keer een snelweg 
kruist: de N366 tussen Musselkanaal en Ter Apel en de N379 tussen 
Ter Apel en Emmen. De daarvoor benodigde ongelijkvloerse kruisingen 
kosten ruim € 5 miljoen per stuk. De totale kosten van de verbinding 
bedragen € 420 miljoen. Voor de provincie Drenthe was de hoogte van 
dat bedrag reden om af te haken en zijn kaarten te zetten op verdubbe-
ling van de N34. 

Groningen - Almelo
Vincent de Heus heeft in zijn afstudeerscriptie ‘Haalbaarheidsonder-
zoek spoorlijn Musselkanaal - Emmen’ voor de Universiteit Twente uit-
gewerkt wat die verbinding naar Emmen kost als je Ter Apel overslaat 
en de al bestaande verbinding Emmen - Almelo daarin meeneemt. Zijn 
scriptie is als rapport verschenen bij onderzoeksbureau Witteveen+Bos. 
De Heus komt uit op € 250 miljoen. Daarbij is een viaduct over de N379 
meegenomen. 
Om het niet al te ingewikkeld te maken is De Heus uitgegaan van elek-
trische treinen en alleen personenvervoer. De aanleg van een spoorlijn 
met ‘bedrading’ is uiteraard duurder dan zonder, maar elektrische trei-
nen zijn in de exploitatie goedkoper (en schoner!) dan diesels. Het al-
ternatief van treinen op waterstof, waar momenteel naar gekeken wordt, 
heeft hij niet meegenomen. 

Henk de Weerd
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Statenfractie terug op oude stek

De Statenfractie van GroenLinks is na de verbouwing terugverhuisd 
naar Turfsingel 87. Er is nog geen bel, maar als je een afspraak hebt kun 
je de fractiekamer bereiken op  050 3164568.

Vrijdag 27 oktober:  afscheidsreceptie voor Fennie Stavast 
Op 27 oktober nemen we afscheid van Fennie Stavast. Zij gaat verhui-
zen naar Nijmegen. Jarenlang was zij actief binnen GroenLinks zowel 
binnen de afdeling Stad als actief lid van verschillende werkgroepen, 
als ook provinciaal: zij was Statenlid, lid van de steunfractie en lid van 
het provinciaal bestuur. Iedereen die afscheid van Fennie wil nemen is 
op vrijdag 27 oktober van harte welkom op het GL pand aan de Coe-
hoornsingel 87 vanaf 16.00 uur. Als je wilt komen geef dat even door aan 
Pieter van Niekerken: p.j.van.niekerken@hetnet.nl

Maandag 30 oktober: Ledenbijeenkomst
Provinciaal bestuur en Statenfractie zijn heel blij dat ze nieuwe (en 
oude) leden kunnen uitnodigen voor een informele bijeenkomst. Leden 
kunnen maandagavond 30 oktober kennis maken met bestuurs- en Sta-
tenleden en met elkaar. 

Aankondigingen

mailto:p.j.van.niekerken%40hetnet.nl?subject=
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We hebben de ideeën, meningen, kennis én het enthousiasme van 
(nieuwe) leden hard nodig.
Het wordt de 30e een samenzijn waarin gesproken kan worden over de 
verwachtingen van de nieuwe leden, over de kloof tussen idealen en 
politiek, over vastgelopen idealen, vastgeroeste discussies, maar vooral 
over de vraag hoe verschil te maken ….
We beginnen met Grunneger kouke in de nieuwe vleugel van het Pro-
vinciehuis en maken dan een verrassende stadsexcursie, waarbij ook 
aan de orde komt welke grote en kleine plannen om verschillende re-
denen (soms gelukkig!) niet door zijn gegaan, of andere juist wel, tegen 
de stroom in....
Wees welkom, wees erbij!
Tijdstip en locatie: het provinciehuis, aanvang: 20:00 uur. We verzame-
len om 19:55 bij de ingang aan de Turfsingel 83 (bij de Sint Jansbrug) en 
gaan samen naar binnen. Eindtijd: 21:30 uur.
Aanmelden wordt gewaardeerd:  groenlinks@ps-provinciegroningen.nl

Zondag 12 november: Afscheid GroenLinks Haren
Op 12 november wordt het moment gemarkeerd dat GroenLinks Haren 
verder gaat als onderdeel van de afdeling Groningen. Dit onder andere 
met het oog op de komende herindeling, maar ook vanwege het steeds 
moeilijker kunnen aantrekken van actieve leden. De opzet is om op 
deze zondag in de middag bijeen te komen om het roemruchte verleden 
en de veelbelovende toekomst met elkaar te delen. Het bestuur van de 
‘oude afdeling Haren’ weet dat er in de loop van de jaren nogal wat leden 
zijn verhuisd naar buiten de gemeente Haren: ook deze leden zijn van 
harte welkom. 
Langs deze weg wordt daarom iedereen die ooit tegelijkertijd lid was 
van GroenLinks én woonachtig in de gemeente Haren gevraagd via één 
van de onderstaande mailadressen aan te geven of men voornemens is 
deze bijeenkomst bij te wonen. Het karakter is informeel, voor een hapje 
en een drankje wordt gezorgd. Na aanmelding zal meer informatie wor-
den verstrekt. Aanmelden kan via: 
Sipke Havinga: sipkeprive@gmail.com
of
Brigitte Meibos: brigittemeibos @gmail.com

Zaterdag 2 december: Provinciale ledenvergadering 
Op zaterdag 2 december is de halfjaarlijkse PLV. Plaats van handeling is 
het GroenLinkspand aan de Coehoornsingel 87 in Groningen. Aanvang 
10 uur; inloop vanaf 9:30 uur.
Het bestuur wil op deze ledenvergadering aan de leden voorstellen om 
deel te nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen van 2019. Ook zijn 
er bestuursverkiezingen.  De officiële agenda volgt rond 18 november en 
wordt verspreid via de digitale nieuwsbrief. Hij is dan ook te vinden op 
www.groningen.groenlinks.nl 

mailto:groenlinks@ps-provinciegroningen.nl
mailto:sipkeprive%40gmail.com?subject=
mailto:brigittemeibos%20%40gmail.com?subject=
http://www.groenlinks.nl
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Waarnemer bij de 
parlementsverkiezingen in 

Timor Leste

Het was een bijzondere ervaring om deze zomer als waarnemer actief te 
zijn bij de parlementsverkiezingen in Timor Leste. En ook om mij daar in 
deze rol welkom te voelen en om de actieve betrokkenheid van veel mensen 
in een jong land te zien. Het was indrukwekkend om op 22 juli om 6.30 
uur honderden, vaak oudere, mensen in de rij te zien staan voor het stem-
lokaal dat om 7.00 uur open zou gaan. Ik besefte dat zij in de loop van 
een halve eeuw in hun land veel heftige ontwikkelingen en geweld hadden 
gezien.  

Timor Leste, ook wel aangeduid als Oost-Timor, heeft 1,2 miljoen inwo-
ners en beslaat de oostelijke helft van het eiland Timor. Het westelijke 
deel daarvan is Indonesisch (behalve de enclave Oecussi, die bij Timor 
Leste hoort als autonome regio.) Tot 1975 was het land een Portugese 
kolonie. Aansluitend werd het met geweld bezet door Indonesië. Na een 
kwart eeuw strijd tegen Soeharto c.s. en na een volksstemming in 1999, 
werd Timor Leste in 2002 onafhankelijk.

Vierde keer
De verkiezingen op 22 juli jl. waren sedert 2002 de vierde parlements-
verkiezingen. Voor een zittingsperiode van 5 jaar werden 65 parlement-
sleden gekozen door 760.000 stemgerechtigden van 17 jaar en ouder. 
Het opkomstpercentage was 76 %. Er wordt op partijen gestemd, niet op 
personen.  De namen van de kandidaten waren niet openbaar gemaakt. 
Er deden 21 partijen mee.  Daarvan kwamen er vijf boven de kiesdrem-
pel van 4 %. Per zetel had een partij ruim 9.000 stemmen nodig. Stem-
men kon ook in Londen, Lissabon, Sydney en Seoul; en in ziekenhuis-
bed of gevangenis.

Vrij en eerlijk
Waren de verkiezingen vrij en eerlijk ? Dat is het thema waar honderden 
internationale waarnemers, o.a. ook een delegatie van het Europese par-
lement, zich mee bezighielden. 
Waarnemer ben je op de verkiezingsdag als je in stemlokalen, registre-
rend, toekijkt om later verslag te doen in een rapport van de organisatie 
waar je bij bent aangesloten. Ik werkte bij een locale NGO met de naam 
La’o Hamutuk en observeerde in de wijk Becora van de hoofdstad Dili.  
Dit jaar werden de verkiezingen voor het eerst zonder ondersteuning 
door de Verenigde Naties georganiseerd. Er is een kieswet met uitge-
breide nadere regelgeving op allerlei punten, zoals ter voorkoming van 
twee keer stemmen, het niet mogen maken van selfies in het stemhokje, 
de afstand die de politie tot een stembureau moet bewaren, enzovoort.  
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Mijn indruk is dat de verkiezingen als geheel vrij en eerlijk verliepen. 
Wel gingen er dingen niet goed : de waarborg om twee keer stemmen te 
voorkomen werd niet nageleefd in de drie stemlokalen waar ik toekeek; 
in twee van die situaties was de lamp boven de stemhokjes stuk (het be-
gon voor zonsopgang). Vanaf 15.00 uur vond de openbare telling plaats. 
Partijvertegenwoordigers mogen daarbij protesteren.

Campagne en verkiezingen
Ook in campagnetijd en bij campagneactiviteiten ben je waarnemer. 
Die campagne duurt tot twee dagen voor de verkiezingsdag en duurt 
maar 28 dagen. Zo is dat in de wet geregeld. Er is dus een periode van 
‘silencio’;  er was totale rust na een in het straatbeeld massaal zichtbare 
campagne. Opiniepeilingen zijn er nauwelijks of niet. Alle deelnemende 
partijen hebben (wettelijk) recht op evenveel tijd in de media. Ook de 
commerciële radiostations worden langs deze meetlat gelegd. De sfeer 
op 22 juli in Dili ervoer ik als positieve betrokkenheid, waardig en haast 
feestelijk. Tijdens de campagne en op 22 juli was er geen geweld. Na de 
uitslag was er geen slechte verliezer.

Roelof Lanting (reacties en vragen naar r.m.lanting@gmail.com)

Jesse komt naar 
het noorden

Niet alleen in Groningen 
zijn er herindelingsverkie-
zingen, maar ook in een 
aantal gemeenten in Fries-
land. Om de campagne te 
ondersteunen komt Jesse 
Klaver naar de grootste 
gemeente die in november 
verkiezingen heeft. Dat is 
Leeuwarden. 

De datum is inmiddels be-
kend: maandag 20 novem-
ber. Locatie en exacte tijd 
volgen nog. Als je de digi-
tale GroenLinks nieuwsbrieven ontvangt krijg je ten zijner tijd onge-
twijfeld meer informatie in je mailbox. 

Krijg je die nieuwsbrief nog niet, dan kun je je aanmelden via:
https://groenlinks.nl/

Hou 20 november vrij!

mailto:?subject=
https://groenlinks.nl/
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GroenLinks affiches bij Tweede 
Kamerverkiezingen 

1989 1994

1998 2002

2003 2006
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2017

20122010

Meer affiches zien?

Verkiezingsaffiches.nl

Website Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen

Diogenes

Rutte 3: Ieder voor zich en 
 
 steeds minder voor ons allen

http//www.verkiezingsaffiches.nl/Affiches)
http://dnpp.ub.rug.nl/dnpp/overzicht_affiches
http://dnpp.ub.rug.nl/dnpp/overzicht_affiches
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Column
OV-chipkaart-gedoe

Mijnheer Jansen vindt regelmatig OV-chipkaarten op straat. Meestal 
van middelbare scholieren, die straks onthand op het station of bij de 
buschauffeur staan. Hij heeft zelf ook een lange geschiedenis van gedoe 
met de OV-chipkaart. De gedachte dat het pasje voldoende beschermd 
is als hij tussen zijn broertjes en zusjes van andere bedrijven in de por-
temonnee zit bleek onjuist. Het gedoe ging pas over toen hij het gele 
hoesje van de NS ging gebruiken.
Hij herinnert zich ook nog levendig de eerste keer dat hij met de OV-
chipkaart wilde reizen. Dat was in 2011, nog maar 6 jaar geleden. Ei-
genlijk ging zo ongeveer alles mis wat maar mis kon gaan. Hij schreef 
daarover een brief aan Arriva.
‘Op 7 mei wilde ik met de trein van Groningen naar Scheemda reizen, 
waarbij ik voor het eerst bij de trein gebruik wilde maken van de OV-
chipkaart. Het was geen succes. Ik had verwacht dat er bij de Arriva-
trein naar Scheemda een inlogpaal van Arriva zou staan. Die was er 
niet. Ik vroeg de machinist en die verwees mij naar een ander perron. 
‘Met een paarse kop’, zei hij er nog bij. Ik haastte mij naar het andere 
perron en hield mijn chipkaart bij het paarse vlakje. Helaas: het was een 
NS-paal. Ik hield hem er gelijk weer voor, maar hij reageerde met de 
mededeling dat ik al ingecheckt was. Toen zag ik de Arrivapaal. Hij was 
geel met inderdaad een klein paars vlakje waar je de kaart voor moet 
houden. Ik checkte in, maar wist niet zeker of het wel zou werken, want 
ik was immers nog niet uitgecheckt bij NS. Dus gevraagd aan één van 
de aardige medewerkers op het perron. Wat bleek: je kunt pas na drie 
minuten weer uitloggen bij NS. En over twee minuten ging mijn trein. 
Niet getreurd, dacht ik, ik houd hem gewoon nu al vast voor de NS-
paal en dan nog een keer voor die van Arriva. Het was mij nl. compleet 
onduidelijk of je tegelijkertijd bij twee bedrijven ingecheckt kunt zijn. 
Ik ben ingestapt en heb weer uitgecheckt op station Scheemda. Op de 
terugweg checkte ik in in Scheemda en er verscheen heel kort een me-
dedeling over ‘no free entrance’. De rest kon ik in die drie seconden niet 
lezen. Weer in Groningen gekomen logde ik uit bij NS en Arriva en heb 
om hulp gevraagd bij een NS-medewerker. Het bleek dat ik bij Arriva 
drie keer had ingecheckt en één keer uitgecheckt. Nog een keer uitchec-
ken was niet meer mogelijk omdat ik geen saldo meer had.
Al met al heb ik voor een retour Groningen – Scheemda in totaal € 32,20 
betaald. Ik heb van uw medewerkers op het station van Groningen be-
grepen dat ik het geld dat ik teveel betaald heb terug kan krijgen. Dat 
zou ongeveer € 26 moeten zijn. Kunt u het terugzetten op mijn kaart of 
storten op bankrekening?’
Mijnheer Jansen weet eigenlijk niet of hij zijn geld ooit teruggezien heeft. 

Henk de Weerd
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Agenda

Colofon
Jaargang 26, nummer 3

De Wenakker verschijnt 3 keer per jaar

Redactie: Nicolette Scholten, Ger Zuiderveen en Henk de Weerd 
 
Bijdragen: Bea Moolenaar, Harrie Miedema, Leo de Vree (foto’s) 

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

Kopij is van harte welkom op bovenstaand adres. 
 
Deadline: 1 februari 2018

Vrijdag 27 oktober 16:00 uur
Afscheidsreceptie Fennie Stavast
GroenLinks Pand, Coehoornsingel 87, Groningen

Maandag 30 oktober 20:00 uur
Ledenavond
Provinciehuis, Turfsingel 83 Groningen

Woensdag 1 tot en met zaterdag 4 november
Let’s gro festival
Op verschillende locaties in de stad Groningen
Zie: https://letsgro.nl

Zaterdag 12 november, ‘s middags
Afscheid GroenLinks Haren
Locatie en exacte tijd ontvang je na aanmelding: 
sipkeprive@gmail.com of Brigittemeibos@gmail.com

Maandag 20 november 
Meet-up met Jesse Klaver
Leeuwarden; exacte tijd en locatie volgen

Woensdag 22 november
Gemeenteraadsverkiezingen in Midden-Groningen en  
Westerwolde

Zaterdag 2 december 10:00 uur (inloop vanaf: 9:30 uur)
Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Pand, Coehoornsingel 87, Groningen

mailto:groenlinks%40ps-provinciegroningen.nl?subject=
mailto:sipkeprive%40gmail.com%0D%0D?subject=
mailto:Brigittemeibos%40gmail.com?subject=
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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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