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Ze praat veel sneller dan ik kan schrijven. En ze heeft energie voor tien. ‘Ze vragen wel eens: komt 
er ook eens een einde aan jouw energie? Nou nee, al 35 jaar niet.’ Dat moet ook wel. De eisen die 
aan haar als lijsttrekker worden gesteld, zijn niet gering. Nienke zal de komende tijd met gevoel 
voor humor en overtuigingskracht het beeld van de partij naar buiten toe moeten vormgeven , 
sterk moeten kunnen onderhandelen en ook nog eens het team van Statenleden moeten motive-
ren. Ga er maar aan staan.

Op de laatste zaterdag van november is Nienke Homan, op het bovenzaaltje van de oude 
herberg De Lopster Kroon, door de 64 aanwezige leden gekozen tot lijsttrekker. Een  bijna 
Oost-Duitse uitkomst, zo kenschetste haar voorganger Mario Post de verkiezingen. We praten 
beneden even na, in de rookvrije biljartruimte. ‘Voor mijzelf vond ik het niet zo heel span-
nend.  Maar dat ik unaniem ben gekozen, dat voelt natuurlijk wel ongelooflijk fijn.’ Spannen-
der vond ze het echter hoe ‘haar’ nieuwe team eruit zou komen te zien. De uitkomst van alle 
verkiezingsronden van vandaag is dat het géén nieuw team is geworden. Nienke kan verder 
met Harrie Miedema en Gerda van Galen. Een team dat al volledig op elkaar is ingespeeld. 
‘Harrie is van de inhoud en Gerda van de strategie. Aan mij om beide sterke kanten met elkaar 
te verbinden. En als we Arjen Nolles erbij zouden krijgen in het geval dat we vier zetels halen, 
zou dat helemaal fantastisch zijn. Maar hoe dan ook, het is een ‘gouden team’, aldus Nienke. 
En dat is maar goed ook, want de fractie werkt zoveel meer met elkaar samen dan met zomaar 
een groep collega’s. 

‘Ik durf het debat aan te 
gaan. Meer dan vier jaar 
geleden.’

Nienke Homan unaniem tot lijsttrekker 
gekozen

Nienke wordt gefeliciteerd door Bea Moolenaar, voorzitter van het provinciaal bestuur Fo
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De Wenakker heeft Nienke Homan ruim twee jaar ge-
leden ook al geïnterviewd, toen ze van het commis-
siewoordvoerderschap tussentijds Statenlid werd. We 
gaan dat interview natuurlijk niet nog eens dunnetjes 
herhalen. ‘Ik ben twee jaar ouder geworden’, grijnst ze. 
‘En mijn kinderen ook.’ De baan bij jeugdinrichting 
Het Poortje heeft ze inmiddels opgezegd. Als freelancer 
wordt ze nog wel ingeschakeld bij kwaliteitskeurmerk-
processen. En, zegt ze trots, ze is een eigen bedrijf be-
gonnen. Over&Nieuw. In dat bedrijfje komen rood en 
groen heel mooi samen. ‘Samen met mijn partner Jos, 
die meubelmaker is, laat ik bijvoorbeeld rekken maken 
voor oude platenhoezen bij Klusfabriek Veendam. In dat 
re-integratiebedrijf zijn  mensen aan het werk die nog 
niet klaar zijn voor een vaste, betaalde baan op de ar-
beidsmarkt.’ 
Het voordeel van een eigen bedrijfje is, behalve de afwis-
seling, dat ze zelf haar tijd kan indelen. En dat is als frac-
tievoorzitter wel heel handig. Want het politieke leven 
kan van het ene moment op het andere zomaar verande-
ren van min of meer rustig tot héél druk. 

Nienke heeft dan wel ruim een jaar ervaring als frac-
tievoorzitter, het is voor de eerste keer dat ze ook in 
de verkiezingscampagne volop in de frontlinie komt te 
staan. ‘Ik durf het debat aan te gaan met, ik noem maar, 
William Moorlag, PvdA-gedeputeerde. Vier jaar geleden 
zou ik dat nog niet zo hebben gekund. Ik heb enorm veel 
bijgeleerd. Ik weet waar mijn sterke kanten liggen. Mijn 
enthousiasme bijvoorbeeld. Ik kan mensen daardoor 
goed meekrijgen en heb ik ze eenmaal zover, dan heb 
ik ook een goed inhoudelijk verhaal.’  Haar voorganger 
Mario Post heeft een goede gewoonte ingevoerd in de 
fractie. Er wordt intern veel geëvalueerd en feedback ge-
geven. Hoe zorg je dat je moties binnenhaalt, bijvoor-
beeld. Die gewoonte zal Nienke er zeker in houden. 

Verbindingen leggen
Het worden spannende verkiezingen, voorspelt Nienke. 
‘Ik ben heel positief. Dat komt door de peilingen, maar 
ook door het verlies dat de PvdA straks ongetwijfeld zal 
lijden. Wij hebben een heel eigen geluid laten horen over 
bijvoorbeeld de aardbevingen, gekoppeld aan duurzame 
energie. We hebben lef getoond en we bieden nieuwe op-
lossingen. We hebben laten zien dat we rood met groen 
weten te verbinden. Samen zonnepanelen in een dorp 
plaatsen bijvoorbeeld is goed voor het milieu, maar het 
werkt ook verbindend. Of de SP een serieuze bedreiging 
is? Ik denk het niet. Op praktisch gebied kunnen we heel 
goed samenwerken, maar de visie van de SP is op veel 
fronten veel conservatiever dan die van GroenLinks. En 
de standpunten van de Partij voor de Dieren zijn nogal 
beperkt, terwijl GroenLinks veel meer omvattende stand-
punten heeft. Kijk maar naar het mooie verkiezingspro-
gramma dat we met elkaar gemaakt hebben.’ Ze denkt dat 
er een wereld of op z’n minst een provincie te winnen is, 
als GroenLinks verbindingen weet te leggen met indivi-
duen, verenigingen, bedrijven en coöperaties, die dingen 
doen op de manier die GroenLinks voorstaat. 
Schakelen kan Nienke goed. ‘Megasnel’,  zegt ze zelf. Gis-
teren moest ze opeens opdraven bij Radio Noord voor 
een radioprogramma. ‘Ik heb me in korte tijd heel goed 
ingelezen, het ging bijvoorbeeld over een onderwerp als 
topsport, maar ook over Sinterklaas.’ Veel schakelen is 
één ding, maar ze probeert er wel structuur in te brengen.  
‘Ik ben best handig in het gebruik van social media, maar 
voor je het weet ben je er voortdurend mee bezig. Dat 
doe ik dus niet. Ik kies er bepaalde momenten per dag 
voor. Mijn kinderen dwingen me gelukkig om werk en 
privé een beetje te scheiden. Als ik ze even snel naar bed 
wil brengen omdat ik het druk heb, dan duurt het alleen 
maar langer. Want ze voelen dat haarfijn aan!’

Nicolette Scholten

Alle kandidaten op 
een rij (v.l.n.r.):

Leo de Vree (8)
Gerda van Galen (3)
Hendri Meendering (5)
Nienke Homan (1)
Harrie Miedema (2)
Arjen Nolles (4)
Iris Bruna (6)
Lidwiens Martens (7) 
ontbreekt op de foto

Foto: Annie Postma
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Het worden dus heel belangrijke verkiezingen. Als je mee wilt helpen om de positie van GroenLinks in de Staten van 
Groningen én in de Eerste Kamer sterk te houden, dan kan dan op verschillende manieren met zeer uiteenlopende 
tijdsinvestering:
•	 1 minuut: like ons op facebook, volg ons op Twitter en hang een GroenLinks poster voor het raam! Een poster 

laat zien dat je GroenLinks steunt en meer posters in het straatbeeld maken de drempel voor onze campaigners 
om met kiezers in gesprek te komen lager. Door je met ons te verbinden op de sociale media zorg je ervoor dat de 
berichten die we in de campagne verspreiden een groter bereik krijgen. Posters kun je aanvragen via groenlinks@
provinciegroningen.nl

•	 5 minuten: deel een paar berichten van ons op Facebook of retweet ons op Twitter. Vertel de buurvrouw waarom 
je GroenLinks steunt en wat je zó aantrok in onze partij dat je er lid van bent geworden.

•	 25 minuten: bekijk eind januari www.groenlinksgroningen.nl en zoek op wanneer we in de buurt campagne voe-
ren. Kom de campaigners even opzoeken en breng ze een warme kop chocolademelk. Ze zullen jullie dankbaar 
zijn en het wat langer uithouden in het februari-weer!

•	 1 uur: help flyeren of posters plakken!  
•	 4 uur: doe gezellig mee aan de zeer nuttig gebleken huis-aan-huis campagnedagen op (een van) de volgende za-

terdagen: 21 en 28 februari, 7 en 14 maart. Steeds van 13-17 uur! 
•	 Nog meer tijd? Meld je aan via groenlinks@provinciegroningen.nl, dan brengen we je in contact met de campag-

neleider in je eigen gemeente. 
•	 Heb je geen tijd, maar wil je wel een financiële bijdrage leveren? Stort je bijdrage op NL44TRIO0390423955 t.n.v 

penningmeester GroenLinks Groningen te Noordlaren o.v.v. Campagne PS 2015. 

Bij GroenLinks hebben we een hele hoop mooie idealen die we met elkaar delen. Veel van die idealen hebben hun weg 
gevonden naar het verkiezingsprogramma. Ervaring leert echter dat in een campagne meer effect behaald kan worden 
door de nadruk te leggen op speerpunten. Om de gemiddelde kiezer te overtuigen hebben we maar een paar minuten, 
vaak zelfs minder. Daarom hebben we gekozen de komende campagne op te tuigen rond een aantal thema’s: Meer 
Werk, Betere Zorg, Schone Energie en Gezonde Landbouw. Voor onze provincie zal aan het thema Schone Energie 
ook zeker de problematiek van de gaswinning en de gevolgen daarvan (aardbevingen) hangen. 
De campagneplannen worden op dit moment gesmeed, maar zullen met name in de maanden februari en maart 
uitgevoerd worden. We horen het dus heel graag als jullie nog goede campagne-ideeën hebben op groenlinks@pro-
vinciegroningen.nl. We hopen op jullie bijdrage en natuurlijk ook op jullie stem!

Iris Bruna en Micha Boon, campagneleiders PS 2015

Help GroenLinks groeien in de Staten!
Op 18 maart 2015 gaat Nederland naar de stembus voor de Provinciale Staten. In de provincie wordt veel beleid gemaakt 
op onderwerpen die GroenLinksers aan het hart gaan: natuurgebieden, mobiliteit en energiepolitiek om maar een paar 
te noemen. Ook wordt via de Staten de Eerste Kamer gekozen, waardoor de Statenverkiezingen vrij direct gaan over de 
vraag of Rutte en Samsom op de ingeslagen weg door kunnen gaan, of dat het toch socialer, groener en toleranter kan.
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De oorspronkelijke voorstellen van de commissie Jansen 
betreffende de gemeentelijke herindeling zijn niet in alle 
gevallen overgenomen door de gemeenteraden. Onder de 
titel ‘Grenzeloos Gunnen’ en na een herziening werd aan 
23 Groninger gemeenten voorgesteld om te fuseren tot zes 
gemeenten. 

De Wenakker onderzocht globaal in hoeverre de Groen-
Linksleden / fracties instemden met de onderscheiden 
gemeenteraden. Uit alle zes nieuw voorgestelde clusters 
zijn één of meerdere reacties van de GroenLinksers bin-
nen gekomen. 

Westerkwartier
De vorming van het Westerkwartier geeft naar verwach-
ting geen problemen, GroenLinks Leek geeft aan dat er 
nauwelijks raadsdiscussie is geweest, maar wijst erop 
dat in de andere samen te voegen gemeenten de me-
ningen van  GroenLinks genuanceerder liggen. En dat 
klopt. Zowel Grootegast als Zuidhorn is tegen de voor-
genomen herindeling, met als een voornaam argument: 
‘de afstand tussen burger en overheid moet niet op be-
stuursniveau vergroot worden.’ Een standpunt dat veelal 
gedragen wordt, maar niet iedereen ziet een opschaling 
als veroorzaker van deze ‘afstandsvergroting’.

Stad Groningen 
In de gemeente Haren, cluster stad Groningen, zijn ze 
er nog lang niet uit. Rond de jaarwisseling zouden er 
besluiten genomen moeten worden en moet het college 
met voorstellen komen. Er is grote verdeeldheid bin-
nen de raad, maar ook binnen GroenLinks. Niemand 
wil eigenlijk fuseren binnen de provinciale grenzen, en 
de grootste grief van de GroenLinks fractie lijkt te zijn 
dat het college weinig doet om de Harense bevolking te 
raadplegen. Groningen wacht af, staat op het standpunt 
dat andere gemeenten zich bij Groningen kunnen aan-
sluiten, zelfs welkom zijn, inclusief het gebied Meerstad, 
dat nu deels op grondgebied van Slochteren ligt.  

Hogeland en Eemsdelta
Dan zijn er  nog de clusters het Hogeland en de Eemsdel-
ta. GroenLinks De Marne en Loppersum geven beide 
aan dat ze voor de G7 variant zijn, waarmee bedoeld 
wordt dat er niet twee, maar één gemeente langs de wad-
denkust moet komen, opdat het hele gebied vanaf het 
Lauwersmeer tot aan de Dollard kan profiteren van de 
economisch zeer lucratieve Eemshaven en het industrie-
park rond Delfzijl. Dat standpunt van GroenLinks komt 
overeen met datgene wat in de gemeenteraden leeft, 
maar een bekrachtigd raadsbesluit ligt er, althans in 

Herindeling, een lastige puzzel

Loppersum, nog niet. De provincie moet de eindbe-
slissing nemen, maar een acceptatie van één uitgestrekte 
nieuwe gemeente ligt naar verluidt binnen bereik.  

A7 variant en Zuidoost-Groningen
Het minst doorzichtig ligt de kwestie van herindeling 
in de overige gemeenten, ten oosten en zuidoosten van 
de stad, aanvankelijk op te splitsen in de A7-variant 
(Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Menterwolde en  
Oldambt), naast de Zuidoost-Groningen variant. Er 
dreigde een patstelling te ontstaan, maar onlangs heeft 
Hoogezand-Sappemeer zijn eerste voorkeur - de A7-va-
riant- losgelaten en gezegd bereid te zijn samen te gaan 
met Slochteren en Menterwolde, zonder Oldambt. Bin-
nen dit cluster van drie gemeenten wordt al veel samen-
gewerkt. Ook Slochteren en Menterwolde voelen voor 
voortzetting van dit trio. De mogelijkheid om een vierde 
gemeente erbij te betrekken  blijft open, waarbij Menter-
wolde meer richting Veendam kijkt. GroenLinks Sloch-
teren en Hoogezand-Sappemeer hebben hier hetzelfde 
standpunt als de gemeenteraden.
GroenLinks Pekela is tegen herindeling. Was dit een jaar 
geleden nog in lijn met de gehele raad, nu wil de raad wel 
samen met Veendam en Stadskanaal. Maar zoals gezegd, 
GroenLinks blijft tegen herindeling en spreekt dus ook 
geen voorkeur uit. 
De raden van Bellingwedde en Vlagtwedde hebben kort-
geleden ingestemd met de variant Westerwolde. Dus sa-
men, zonder een derde erbij. GroenLinks Bellingwedde 
was tegen deze variant, want niet robuust genoeg, of zo-
als Marja Bos het omschrijft: ‘Misschien voor de korte 
termijn even aardig, maar uiteindelijk niet duurzaam ge-
noeg.’ GroenLinks Vlagtwedde omarmt het samengaan 
van de ‘Weddes’ wel, maar staat niet afwijzend tegenover 
aansluiting van een derde gemeente.
In Stadkanaal (GroenLinks: ‘Niemand wil met ons sa-
men’), Veendam (GroenLinks: ‘We zijn voor herindeling 
in noordwestelijke richting, maar hebben geen bezwaren 
tegen een zuidoostelijke richting’) en Oldambt (mag / 
kan zelfstandig blijven, maar daar is GroenLinks niet blij 
mee en kort geleden heeft ook de gemeenteraad afstand 
genomen van deze zelfstandigheid) is GroenLinks niet 
in de raad vertegenwoordigd. Daar kan slechts lijdzaam 
worden toegekeken. 

Het herindelingsverhaal is hiermee niet compleet, maar 
geeft wel een aardig beeld van de puzzel die gelegd moet 
worden. Aan het einde van het spel zien we of er een puz-
zelstukje ontbreekt of niet. Of zijn er misschien meerdere 
legpuzzels tegelijkertijd in het spel?

Ger Zuiderveen
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Stadskanaal is de derde GroenLinks-afdeling die 
door de Wenakker benaderd is om te vertellen hoe 
ze de komende vier jaar doorkomt zonder raadsze-
tel. Teja vertelt hierover:
Toen ik 2001 in Stadskanaal kwam wonen leidde de 
afdeling GroenLinks een slapend bestaan. In 2006 
deden we desondanks mee aan de verkiezingen. 
Mensen zeiden tegen ons: ‘We horen nooit iets en 
pas in de verkiezingstijd komen jullie tevoorschijn. 
Dan hoeft het voor ons niet meer.’  Zo’n houding be-
grijp ik wel. We haalden toen op een paar stemmen 
na een restzetel, maar later, in 2010 en 2014, zelfs dat 
niet eens. De afdeling is eigenlijk voortdurend slapend 
gebleven, het idee om toch actief te worden, kwam ge-
woon niet in onze hoofden op. Ik stond zelf als tweede 
op de lijst in 2006 en in 2010, maar om de kar te trek-
ken, dat wilde ik liever niet. Pas vorig jaar heb ik die stap 
wel gezet en samen met een handvol mensen hebben 
we campagne gevoerd. Het mocht echter niet baten, we 
haalden opnieuw geen zetel. Dat was een teleurstelling, 
maar gelukkig slechts van korte duur. 

Hoe blijft GroenLinks de komende vier jaren in beeld?
Onze leden, zo’n twintig in totaal, zijn tevreden wan-
neer iemand zich actief opstelt, zeker gezien onze on-
zichtbare houding in het verleden. Over het algemeen 
krijg ik steun voor hetgeen ik nu doe of gedaan heb, dat 
bleek onlangs tijdens onze laatste ALV. Ik heb mij samen 
met een kleine steunfractie ingespannen om de vervui-
ling van het Philips-terrein aan de kaak te stellen en ben 
ook actief geweest om de houding van het college over 
de huishoudelijke hulp te weerleggen. Daartoe heb ik 
namens de afdeling een bezwaarschrift ingediend. Ver-
der spreek ik nu en dan in bij de raadsvergadering, maar 
daar heb ik slechts vijf minuten spreektijd zonder we-
zenlijk een gesprekspartner te kunnen zijn. 
We blijven ook in beeld via persberichten. Ik moet zeg-
gen dat ik tot dusver over de pers wel tevreden ben, onze 

GroenLinks 
Stadskanaal: actief 
buiten de raad
In tegenstelling tot de afdelingen in Oldambt en Veen-
dam was GroenLinks in Stadskanaal nog nooit in de 
gemeenteraad vertegenwoordigd. Dit jaar kreeg de 
partij tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
zelfs minder stemmen dan vier jaar eerder. Destijds 
waren het 275, in 2014 bleef de teller op 257 stemmen 
staan. Te weinig om ook maar in de buurt te komen 
van een zetel. Voor lijsttrekker Teja van Geenen was 
het resultaat een ‘verwachte teleurstelling’.

stukken worden geplaatst. Dat alles hopen we vier jaar 
lang – eigenlijk is het nu nog drie jaar tot aan de herinde-
ling- vol te kunnen houden. Maar ik weet niet of dat gaat 
lukken, hulp kan de afdeling wel gebruiken. 
In oktober hebben we een bijeenkomst georganiseerd 
over de opslag van kernafval in zoutkoepels, waar veel 
publiciteit mee gemoeid was en waar een groot aantal 
mensen op af kwam. Als de bevindingen van minister 
Kamp ons niet bevallen, dan zullen we ook daar bezwaar 
tegen aantekenen. In diverse zaken heb ik contact met 
bijvoorbeeld SP, PvdA of D66, maar het gebeurt toch erg 
weinig. De cultuur in Stadskanaal is niet zo dat er veel 
politieke activiteiten plaatsvinden, ook niet van andere 
partijen. 

Wat bedoel je met ‘cultuur in Stadskanaal’?
De gemeenteraad bestaat voornamelijk uit de traditio-
nele partijen. Er is weinig oppositie te verwachten van 
D66 (1 zetel) of de VVD (1 zetel) en ook van de SP, die 
met vijf zetels de grootste partij is geworden  - maar des-
ondanks in de oppositie is terechtgekomen- wordt weinig 
gehoord. De coalitie is hier al vele jaren lang ongeveer de-
zelfde, er is weinig transparantie, er wordt vrijwel nooit 
gedebatteerd en veel onderwerpen komen direct in een 
besluitvormende raad, waar de beslissingen – zonder veel 
tegenwerking – genomen worden. Het college opereert 
alsof de raad onmondig en te weinig op de hoogte is om 
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De afgelopen acht jaar zijn de aardgasbaten uit het Gro-
ningen-veld telkens een stuk hoger dan die uit de overige 
velden, kunnen we in het rapport lezen. Hoe de verde-
ling in de periode daarvoor is, staat niet in het rapport. 
Wel stelt de Rekenkamer ‘dat de aardgasbaten al meer 
dan vijftig jaar een substantiële bron van inkomsten vor-
men voor de Nederlandse Staat. In totaal ging het in de 
periode 1960-2013 om circa 265 miljard euro.’ 

Prijsontwikkeling
Vanaf medio jaren zeventig tot 1985 stegen de aardgas-
baten aanzienlijk, gevolgd door een forse daling in de pe-
riode daarna en vervolgens was er weer een geleidelijke 
stijging. Dit hangt volgens de Rekenkamer ‘samen met 
het feit dat de prijs waarvoor Nederland haar aardgas 
verkocht aan de olieprijs was gekoppeld. Na de oliecrisis 
in 1973 steeg de olieprijs sterk, maar deze halveerde bij-
na in 1986. Doordat er tegenwoordig een wereldmarkt 
voor aardgas is en daar prijsvorming plaatsvindt, heeft 
de ontwikkeling van de olieprijs nu veel minder invloed 
op de aardgasprijs dan in het verleden.’
Het gevolg van de dalende olieprijs was dat de aardgas-
baten in de jaren 90 ongeveer 4 miljard euro per jaar wa-
ren, dus 10 miljard euro lager dan in 2013. De olieprijs 
is de afgelopen 10 jaar gestegen. Belangrijke redenen 
hiervoor zijn de spanningen in het Midden-Oosten en 
de toenemende vraag naar benzine omdat bijvoorbeeld 
miljoenen inwoners van China en India voor het eerst 
een auto kochten. Daarmee steeg de aardgasprijs en 

Aardgasbaten Groningen-veld 12 
miljard euro in 2013
De aardgasbaten uit het Groningen-veld bedroegen vorig jaar 12 miljard euro. 
De gaswinning uit kleinere velden onder het vaste land en de Noordzee leverden 
nog eens 2,5 miljard euro op. Daarmee waren de totale aardgasbaten voor de 
overheid vorig jaar 14,5 miljard euro. Dat blijkt uit een rapport van de Alge-
mene Rekenkamer dat op 7 oktober 2014 verschenen is. 

te kunnen meepraten. De raad moet het college maar 
volgen. Ondanks het dualisme slikt de raad die houding 
ook nog. 

Biedt de komende herindeling voor jullie nog uit-
komst?
De samenwerking zou met een gemeentelijke herinde-
ling wel positief uitwerken, immers dan zijn er meer 
mensen die actief zijn binnen GroenLinks, maar het 
probleem is dat geen enkele gemeente met Stadskanaal 

samen wil. Bovendien is Stadskanaal veel meer op Dren-
the gericht en die optie - samenvoegen met het Drentse 
kanaalstreek-en-mondengebied van Borger-Odoorn en 
AA en Hunze -, is vanwege de overschrijding van de pro-
vinciegrens nog heel ver weg. 
Zo lang ik er nog plezier in heb, ga ik door op de ingesla-
gen weg, maar of ik me in 2018 weer verkiesbaar stel als 
lijsttrekker…? Wie weet.

Ger Zuiderveen

daarmee de aardgasbaten. 
De regering heeft dus geprofiteerd van deze buitenlandse 
ontwikkelingen en had zonder deze ontwikkelingen vele 
miljarden meer moeten bezuinigen om te voldoen aan de 
Europese normen voor het begrotingstekort.

Bestedingen
Volgens de Rekenkamer is niet goed te achterhalen 
waar de aardgasbaten aan besteed zijn: ‘Gedurende het 
grootste deel van de periode 1960-heden zijn de aard-
gasbaten in de staatskas gevloeid. Het geld is besteed aan 
uiteenlopende doelen op de begrotingen van de ministe-
ries en kan zodoende niet worden herleid tot specifieke  
uitgaven. Een uitzondering vormt de periode tussen 1995 
en 2010. In die jaren is een deel van de aardgasbaten in 
het Fonds Economische Structuurversterking (FES) ge-
stort. Via dit fonds heeft het geld een traceerbare bestem-
ming gekregen. Het is besteed aan investeringsprojecten 
die de economische structuur moesten versterken. Het 
FES-geld werd met dit oormerk verdeeld over een aantal 
ministeries. Het FES fungeerde dus als een verdeelfonds. 
Er is in totaal 33 miljard euro in het FES gevloeid, waar-
van 26 miljard euro afkomstig was uit de aardgasbaten. 
Deze middelen zijn voor ongeveer 80% uitgegeven aan 
investeringsprojecten op het gebied van verkeer en ver-
voer, zoals de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn.’ Hoe-
veel van de aardgasbaten naar het Noorden is gegaan 
staat niet in het rapport.

Herman Damveld
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De decentralisatie gaat gepaard met een flinke bezui-
niging. Dit is deels door vergroting van efficiency op te 
vangen. Verschillende uitvoerende organisaties hebben 
aangegeven dat de grootste efficiencyslagen de laatste 
jaren al gemaakt zijn en dat ze daarmee niet de hele be-
zuiniging kunnen opvangen. Gevolg hiervan is dat de 
bezuiniging zal leiden tot minder werk in de zorg.

Groningen
De provincie Groningen heeft relatief veel werkgele-
genheid in de zorg. Hierdoor zullen de effecten van de 
bezuiniging en het verlies van werkgelegenheid waar-
schijnlijk in onze provincie groter zijn dan elders.  Voor 
de zomer heeft de fractie daarom al aandacht gevraagd 
voor de verwachte werkloosheid.  Wij hebben voorge-
steld een mobiliteitscentrum in te richten en omscho-
lingsmogelijkheden aan te bieden. Op die manier kun je 
voorkomen dat je pas op de hoogte ben in januari, als de 
gevolgen voelbaar worden, waardoor je met maatregelen 
achter de feiten aan loopt.

Cliënten
Cliënten hebben vaak al langere tijd dezelfde contact-
persoon waar ze een vertrouwensband mee opbouwen 
en een behandeltraject ingaan. GroenLinks vindt het be-
langrijk dat de cliënten zo min mogelijk merken van de 
overgang van jeugdzorg naar een andere bestuurslaag.  

Een andere manier van werken
Voor veel instellingen in de jeugdzorg betekent de  
decentralisatie een andere manier van werken die ge-
paard gaat met reorganisatie. Daarbij moet er ook af-
scheid worden genomen van vele medewerkers waarbij 
het onzeker is of ze ook worden aangenomen door de 
instellingen die de zorg voor de jeugd over gaan nemen.

Groeiende werkloosheid in de zorg
De decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten komt steeds dichterbij: per 1 januari 2015 gaat de jeugdzorg van de 
provincie over naar de gemeenten. Een complex proces waarin GroenLinks voortdurend aandacht geeft gevraagd voor zo 
goed mogelijke continuering van zorg én aandacht voor de gevolgen van het verdwijnen van werkgelegenheid.

Kennis er ervaring
GroenLinks wil graag dat de kennis en ervaring van deze 
medewerkers, die vaak al jaren in de jeugdzorg werken, 
behouden blijft.
Eerder vroeg GroenLinks al om een ‘banenpool’ maar die 
lijkt nog niet aanwezig. Juist nu de provincie de jeugd-
zorg overdraagt aan de gemeenten is het zaak om dit 
ook netjes te doen en geen ervaring en kennis verloren 
te laten gaan. De GroenLinks fractie vindt dat we aan de 
jeugdzorg-medewerkers en de cliënten verplicht zijn om 
dit goed te regelen. 

Schriftelijke vragen
Er zijn vele mogelijkheden om informatie bij Gedepu-
teerde Staten op te vragen. Eén daarvan is het stellen 
van schriftelijke vragen. Die moeten binnen zes weken 
beantwoord worden of er moet een duidelijke reden zijn 
waarom een langere termijn nodig is. Aan de hand van de 
antwoorden kan de fractie dan kijken welke verdere ac-
tie gepast is. Het kan een middel zijn om een onderwerp 
verder politiek op de kaart te zetten. 
In het geval van de jeugdzorg hebben we vragen (zie 
onze website) gesteld over het aantal medewerkers in de 
jeugdzorg waarvan de contracten niet verlengd worden. 
Ook willen we weten in hoeverre er op dit moment con-
tact en afstemming is met de gemeenten over een mo-
gelijke overname van personeel dat overtollig wordt bij 
de (jeugd)zorgaanbieders. Wij waren al in de zomer ge-
komen met het voorstel een banenpool op te zetten. Het 
college vond dat een goed idee, maar het is niet bekend 
of er ook concreet met dat voorstel iets gebeurd is. Ook 
daar hebben we dus naar gevraagd.  Het kan toch niet zo 
zijn dat de provincie helemaal niets doet om problemen 
voor te zijn.

Gerda van Galen
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Belangrijke conclusie uit het rapport is dat het slecht gaat 
met de weidevogels in Groningen en dat ook in het land-
schap langzaam karakteristieke elementen als sloten en 
houtwallen verdwijnen. Belangrijkste oorzaak hiervan is 
de steeds grootschaligere en intensievere melkveehou-
derij, waar geen plek meer is voor weidevogels of voor 
een gevarieerd landschap. De weidevogels hebben natte, 
kruidenrijke graslanden nodig, waar pas laat gemaaid 
wordt, zodat de jongen groot kunnen worden. 
Deze conclusie sluit goed aan bij een conclusie van  
Vogelbescherming Nederland, die een schrikbarende te-
ruggang constateert van vogels die afhankelijk zijn van 
het boerenland. 

Subsidie anders inzetten
Volgens de Visie Agrarisch Natuurbeheer Groningen 
moeten we bestaande subsidies anders inzetten en wel 
in kleinere kerngebieden voor weidevogels, waar dan 
wel zwaarder beheer wordt toegepast. De Statenfractie 
is het hier mee eens, maar wij willen ook dat in deze 
kerngebieden de melkveehouderij wordt aangepast. Hier 

Grootschalige melkveehouderij slecht 
voor natuur in Groningen
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Recentelijk is het rapport ‘Toestand Natuur en Landschap in Groningen’ verschenen; een nota 
van Gedeputeerde Staten waarin beschreven wordt hoe het gaat met de natuur en het landschap 
in onze provincie.

dient alleen ruimte gegeven te worden aan kleinschalige 
landbouw, waar rekening gehouden kan worden met de 
weidevogels. Dit kan gaan om biologische bedrijven, 
maar ook om  bedrijven waar kwalitatief hoogwaardige 
streekproducten worden verbouwd. Gedeputeerde Henk 
Staghouwer (CU) en de coalitiepartijen gaven helaas niet 
thuis, maar we blijven proberen om beweging te krijgen 
in dit vraagstuk. 

Melkveewet
Binnenkort wordt op ons verzoek in de Staten gesproken 
over de nieuwe Melkveewet van het kabinet en daarbij 
wordt een e-mail van BI-ORA uit Zuidoost-Groningen 
betrokken, waarin wordt aangedrongen op een minder 
intensieve en grootschalige melkveehouderij. Wij zullen 
hier begin volgend jaar stevig op inzetten als het op de 
agenda van de Staten staat.

Harrie Miedema

Teken de petitie van Vogelbescherming om de weidevogels te helpen. 
Ga naar: www.redderijkeweide.nl
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Op 22 november  kwam de Partijraad – waarschijnlijk 
voor het laatst – bijeen. De bijeenkomst stond geheel in 
het teken van de wijziging van de statuten en het huis-
houdelijk reglement op het aanstaande ledencongres. De 
nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement  
zijn gebaseerd op vertrouwen, in plaats van de wens om 
alles te regelen. 

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje
•	 De Partijraad wordt opgeheven. Het interne debat 

wordt voortaan op regionaal niveau gehouden. De 
uitkomst van de regionale bijeenkomsten wordt sa-
mengevat en ter beoordeling per referendum aan 
alle leden voorgelegd. Daarnaast komt er een digi-
taal platform voor online discussie. Die moet nog 
vorm krijgen. 

•	 Werkgroepen en afdelingen mogen als zodanig geen 
amendementen indienen op congressen, de eis van 

Concept
Het begon zo mooi: Jan Rotmans en Marjan Minnesma 
zagen het helemaal zitten: elektrisch rijden per auto. Ze 
importeerden eenvoudige, elektrisch aangedreven au-
tootjes uit Noorwegen, licht van gewicht (geen verbran-
dingsmotor, versnellingsbak, brandstoftank, etc.) met 
elektromotor en accu (nog niet zo licht van gewicht).
Helaas, dit concept kreeg de handen niet op elkaar: ‘Geen 
man wil hier in gezien worden’, en dan weet je het wel. 
Ook een ontwerp uit Zwitserland, weer helemaal voor 
elektriciteit ontworpen had niet genoeg status. 

Sprookje
Dus toen werd het sprookje opgevoerd: een ‘gewone 
auto met elektromotor en accu's, maar liefst een hybride, 
want anders kom je nergens. Tot de Tesla verscheen: een 
sportauto, geheel elektrisch, dus een 'gewone' auto, lood-
zwaar, maar elektrisch, zo'n 2500 kg, met een actieradius 
van 460 km. Bij proeven op circuits versloeg deze Tesla 
Mercedes en BMW in optreksnelheid en verbaasde de 
concurrentie met verdere prestaties, alleen, 80.000 euro, 
helaas, geen optie voor GroenLinks(ers).
Ook helaas, de techniek van het elektriciteit opslaan, 
accu's is nog steeds een gebrekkige mogelijkheid voor 
mobiliteit: weinig capaciteit, zeldzame grondstoffen. 
Verwarming, airco, verlichting, alles komt uit die accu. 

De elektrische auto 
Concept – sprookje – concept

Dat je merkbaar bespaart met langzamer rijden is het 
enige pluspunt. 

Concept
Elektrische auto's zijn ideaal. Maar: dan moet je van een 
ander soort mobiliteit uitgaan. Lange autoritten zijn uit-
gesloten, zware gewone auto-ontwerpen zijn taboe. Een 
lichtgewicht autootje, zonder alle gewichts-vermeerde-
rende accessoires met ruimte voor een kratje pils en nog 
wat anders.
Bij huis opladen in de piekuren van stroomlevering, dat 
is de enige garantie voor groene stroom; opladen onder-
weg berust op een denkfout: je kunt natuurlijk onderweg 
opladen, maar dat duurt, en dat is wat anders dan even 
tanken. Pas dat maar eens toe in je reistijdplanning: lange 
duur, weinig plek. Bij de oplaadstations zal het flink tijd 
vergen, als je al aan de beurt komt.
Dus een prachtig concept voor elektrisch rijden is mo-
gelijk, maar je moet je dan wel een ander denkraam ope-
nen: voor de stad is het prachtig, voor regionaal gebruik 
heel goed mogelijk, maar voor verder: openbaar vervoer.
En als 'hij' niet in zo'n licht karretje gezien wil worden, 
gaat hij maar op de fiets. 

Irene Robertus

De laatste Partijraad
15 handtekeningen geldt voor ieder amendement. 
Als 15 leden zijn gevonden, mag de werkgroep of 
afdeling wel zijn naam eronder zetten. De werkgroe-
pen verdwijnen uit de statuten. 

•	 Er komt een mogelijkheid voor een ledenreferen-
dum, waarvan de uitslag de status van een congres-
uitspraak heeft. Het bestuur kan dit op eigen initiatief 
doen, of op het initiatief van 150 leden. Ook 5% van 
de leden kan een dergelijk referendum afdwingen. 

Einde partijraad
Hoewel het nog niet mogelijk was om het nieuwe sys-
teem te evalueren (het referendum over interventies 
had nog niet plaatsgevonden), besloot de Partijraad met 
ongeveer ¾ meerderheid om zich neer te leggen bij de 
congresvoorstellen van het Partijbestuur, waaronder dus 
opheffing van de Partijraad.

Wouter Samwel
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Voedselstrategie
Vladimir Poetin heeft in zijn nieuwjaarstoe-
spraak gezegd dat Rusland meer zelfvoorzie-
nend moet worden. Uiteraard werd in het 
Journaal direct geroepen dat zoiets onmoge-
lijk is in de globale economie waar Rusland 
deel van uitmaakt. Toch heeft Poetin een 
punt, want het vervoer van bijvoorbeeld agra-
rische producten over lange afstanden is een 
aanslag op het milieu. Ook in West-Europa.

Denk en praat mee
In een notitie die de Statenfractie een paar 
jaa geleden heeft gepubliceerd werd al een 
krachtig pleidooi gehouden voor regionali-
sering van de landbouw. De fractie wil graag 
met leden praten over hun ideeën voor ver-
nieuwing van de voedselproductie en de 
landbouw. Hoe kan het gezonder, veiliger en 
milieu- en natuurvriendelijker?

Aanmelden
Wil je  meedenken en -praten, meld je dan 
aan bij  groenlinks@provinciegroningen of 
050 3164568.

Doe mee

Webmasters gezocht
GroenLinks heeft niet altijd makkelijk toe-
gang tot de media. In de digitale wereld  kan 
dat probleem tot op zekere hoogte aangepakt 
worden met een goede website, facebook-
pagina en twitter. Helaas verkeert een aan-
tal afdelingswebsites in een slechte staat van 
onderhoud. Raads- en bestuursleden hebben 
vaak geen tijd of te weinig technische kennis 
om de site te onderhouden. 
Is in jouw afdeling sprake van een dergelijk 
probleem - je kunt dat makkelijk constateren 
door een kijkje te nemen op de site - en heb 
je kennis en tijd om er wat er aan te doen? 
Meld je dan aan bij je afdeling en bespreek 
met bestuur of raadsleden  wat je zou willen 
en kunnen doen. 
Een aantal afdelingen maakt nog gebruik van 
het oude format. Zij zullen op termijn over 
moeten stappen naar het nieuwe. Voor web-
masters de mogelijkheid om de site helemaal 
opnieuw op te zetten! #uitdaging

‘Duursoamen in stad en ommeland’ 

Dat is de titel van het programma waarmee GroenLinks de Statenver-
kiezingen van 18 maart 2015 in gaat. Hieronder, bij wijze van  voor-
proefje, de inleiding van de tekst. 

We leven in roerige tijden: de wereld en ook Groningen, verandert 
snel. Klimaatverandering, werkloosheid, aardbevingen en krimp zijn 
vraagstukken waar nieuwe oplossingen voor gevonden moeten wor-
den. GroenLinks kiest voor een provincie die samen met de Gronin-
gers vorm geeft aan die nieuwe oplossingen! 
Door de aardbevingen als gevolg van de aardgaswinning in Gronin-
gen zijn veel mensen het vertrouwen in een veilig huis, een veilige 
leefomgeving en een betrouwbare overheid kwijtgeraakt. Ook krimp 
en grote werkloosheid zorgen voor grote uitdagingen in Groningen. 
Oude oplossingen geven geen antwoord op deze grote vraagstukken. 
Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen. GroenLinks komt in 
dit programma met een aantal voorstellen om deze problemen op een 
passende wijze op te lossen en is ervan overtuigd dat de provincie bij 
de invoering daarvan een grote rol kan spelen. 
We zitten in een stroomversnelling waarbij de arbeidsmarkt veran-
dert, de werkloosheid groot is, Groningers mondiger zijn en social 
media en internet onderdeel van ons leven zijn. We staan aan het be-
gin van een nieuwe invulling van de samenleving. �én waarin projec-�én waarin projec- waarin projec-
ten ontstaan van onderop, burgers zich verenigen in lokale coöpera-
ties en de nieuwe manier van werken socialer en duurzamer is. Wat 
wij willen is een provincie die aansluit bij wat er speelt, die effectief en 
snel werkt.  (...)
Dat vereist een andere rol van de provincie: één waarbij plannen en 
initiatieven van burgers en kleine bedrijven serieus moeten worden 
genomen. De provincie moet kwetsbare natuur en doelgroepen be-
schermen en alleen ruimte geven aan initiatieven die passen bij een 
sociaal en duurzaam Groningen. Het is tijd om op een andere manier 
naar arbeidsvraagstukken te kijken en om duurzame banen te creëren. 
Groningen is een provincie met prachtige landschappen en mooie na-
tuur. Landschap en natuur staan echter onder druk van een steeds 
intensievere en grootschaliger landbouw. GroenLinks wil meer aan-
dacht en geld voor natuur en landschap. Daarnaast dient de landbouw 
minder intensief en grootschalig te worden, met meer aandacht voor 
de natuurwaarden. (...)
GroenLinks is voor schone en duurzame mobiliteit. Gebruik van fiets, 
trein en bus worden daarom gestimuleerd. Auto’s zijn niet meer weg 
te denken uit de huidige maatschappij, maar het kan en moet veel 
schoner, door over te stappen op schone brandstoffen zoals groene 
stroom en groen gas. Deze overstap dient de provincie meer te stimu-
leren en zij hoort zelf ook het goede voorbeeld te geven. (...)
GroenLinks wil een groen en sociaal Groningen waar het prettig wo-
nen is. Waar we met elkaar oplossingen bedenken en gewerkt wordt 
vanuit een balans tussen economie, ecologie en sociale uitgangspun-
ten. De ongelijke verdeling van werk en inkomen is voor GroenLinks 
onacceptabel. GroenLinks wil dat de provincie ook haar sociale ge-
zicht laat zien, zodat er geen kinderen in armoede opgroeien. (...)
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Een paar jaar geleden sprak mijnheer Jansen met een wat 
oudere man die zich al jaren professioneel inzette voor de 
weidevogels. Het was uiteraard een treurig gesprek want 
ook toen al dreigde voor die vogels het verdwijnen van 
hun leefgebieden in Nederland. 
Wat mijnheer Jansen had geleerd van dat gesprek had 
niets met vogels te maken, maar met de wisseling van 
generaties. ‘Wij weten nog hoe de weilanden vroeger wa-
ren. Niet van die strakke graslandjes, maar rommelig en 
met veel verschillende planten. Dat leverde weidevogels 
de wereld waarin ze kunnen leven.   Wij herinneren ons 
nog de vogels en hun luidruchtig bestaan. Nieuwe gene-
raties hebben die herinnering niet en zullen daarom de 
vogels ook niet missen.’ 
Dat was voor mijnheer Jansen niet alleen een treurig on-
derdeel van het gesprek, maar ook een verhelderend in-
zicht. De wisseling van generaties  zorgt ervoor dat zaken 
die vroeger heel normaal waren, zelfs geen herinnering 
nalaten in levende mensen. Het worden hoogstens delen 
van verhalen van vaders en moeders, opa’s en oma’s. Maar 
de ervaring zelf, die is verdwenen. Omdat de wereld van 
de mensen, althans die in het westen, steeds technischer 
wordt en dat ook nog eens in een steeds hoger tempo, 
lijkt het erop dat alleen de ervaring van de mensen aan 
het front van de ontwikkeling nog geldig is. Wie niet 
twittert en facebookt is van een voorbije tijd. 
Het geloof in de vooruitgang, dat in de jaren zeventig 
door de milieuvervuiling een forse knauw had gekregen, 
is door de technische ontwikkelingen weer helemaal te-
rug. Mensen geloven weer dat alleen al door het verstrij-
ken van de tijd alles beter zal gaan. Alles wordt anders, 
alles wordt beter. Wie in die stroom meebeweegt is pro-
gressief. Wie de ervaringen van vroeger mee wil laten tel-
len, conservatief. Zo simpel kan het leven zijn.
Mijnheer Jansen weet best dat je tegenwoordig niet meer 
meteen aan kanker hoeft dood te gaan, maar hij weet ook 
dat het niet altijd een pretje is om negentig te worden. 
Hij weet best dat het makkelijk is om boeken te bestel-
len op internet, maar hij ziet evengoed de boekhandels in 
de straten omvallen. En iedereen mag doorwerken tot z’n 
67e, maar men noemt het ‘ik mag er nog niet uit’. 
Bij de tandarts las mijnheer Jansen in de Vrij Nederland 
van 6 augustus een interview met de Koreaanse filosoof 
Byung-Chul Han uit Berlijn. Die gaf een antwoord dat 
al lang niet meer gehoord is: ‘Een keus te hebben, bete-
kent dat je voor een andere levensvorm zou kunnen kiezen. 
Maar wij zijn voor het karretje van het kapitalistische sy-
steem gespannen en er wordt ons geen alternatief geboden.’

Henk de Weerd

Column
Vrijheid

Inspirerend voorbeeld 
 
GroenLinks Stadskanaal en ReumActief organiseren 
informatiebijeenkomst “Afschaffing van de 
huishoudelijke hulp”. 

Een door de gemeente Stadskanaal verzonden brief d.d. 
29 september j.l., waarin aangegeven werd dat de Huis-
houdelijke Hulp 1 afgeschaft wordt, heeft tot veel ophef 
onder betrokkenen geleid.

Bezwaarschrift 
GroenLinks Stadskanaal en ReumActief (plaatselijke 
organisatie van reumapatiënten) hebben eerder een be-
zwaarschrift tegen deze brief ingediend om het signaal 
af te geven dat de gemeente Stadskanaal nauwlettend 
gevolgd wordt of zij de procedure op de juiste wijze uit-
voert. Er zijn daarnaast enkele kaders in het bezwaar-
schrift aangegeven aan welke verplichtingen de gemeen-
te heeft te voldoen. 

Informatiebijeenkomst
Om meer duidelijkheid en praktische informatie te ge-
ven over de juridische procedure van de afschaffing van 
deze algemene maatregel, middels individuele besluiten, 
heeft ReumActief - in samenwerking met GroenLinks 
Stadskanaa l- advocatenkantoor Hans Klopstra bereid 
gevonden tijdens een informatiebijeenkomst hierover 
uitleg te geven.
Daarnaast zijn ook andere (zorg)organisaties uitgeno-
digd om over de veranderingen rond de huishoudelijke 
hulp te vertellen. Aan het definitieve programma wordt 
momenteel gewerkt.
Ongeveer drie weken nadat de nieuwe beschikking door 
de gemeente Stadskanaal is toegezonden aan alle betrok-
ken hulpbehoevenden zal deze bijeenkomst worden ge-
houden. De definitieve datum, tijdstip en locatie is daar-
door nog niet bekend.

Aanmelding
Geinteresseerden dienen zich vooraf op te geven bij 
ReumActief via telnummer 0599-416380 of e-mailadres 
info@reumactief.info, zodat een goede locatie gezocht 
kan worden om deze bijeenkomst te houden. Geeft u 
daarbij aan of u liever in de middag of in de avond deze 
bijeenkomst bezoekt. 
U wordt via de diverse media en de websites van Groen-
Links Stadskanaal http://www.groenlinks-stadskanaal.
nl/ en ReumActief http://reumactief.info/index.html op 
de hoogte gehouden. 

Teja van Genen
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hklabbers@noordmaat.nl

Ria Damhof: 0595 424538  
riadamhof@gmail.com 
 
Adres GroenLinkspand 
Coehoornsingel 87,  Groningen

Website
www.groenlinksgroningen.nl

Retour- en redactieadres
Statenfractie GroenLinks 
Turfsingel 83 
9712 KL Groningen 
050 316 45 68 
groenlinks@provinciegroningen.nl

Kopij is van harte welkom op het bovenstaand  
redactieadres. Deadline: 15  januari 2015

Zaterdag 7 februari 2015
Landelijk partijcongres
Plaats: Rijtuigenloods te Amersfoort

Zaterdag 21 en 28 februari
Huis-aan-huis campagne dagen
13 - 17 uur
Plaats: eigen gemeente

Zaterdag 7 en 14 maart
Huis-aan-huis campagne dagen
13 - 17 uur
Plaats eigen gemeente

Woensdag 18 maart 2015
Verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen

Provinciaal bestuur, Statenfractie en de redactie van de  
Wenakker wensen u prettige feestdagen en een heel goed 2015!


