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Nienke Homan 
nieuwe voorzitter 
van de Statenfractie
Nienke Homan wordt de nieuwe fractievoor-
zitter van GroenLinks in Provinciale Staten 
van Groningen. De huidige fractievoorzitter 
Mario Post stopt als fractievoorzitter en Sta-
tenlid om ruimte te maken voor Nienke  en 
Gerda van Galen. De laatste volgt hem op als 
Statenlid. 

Nadat GroenLinks in april 2013 uit het col-
lege was gestapt heeft de fractie als opposi-
tiepartij een andere rol gekregen. Mario was 
in 2011 bij de fractie gekomen om vanuit zijn 
bestuurlijke achtergrond fractievoorzitter te 
worden van een coalitiepartij. ‘De verander-
de rol van de fractie vraagt om een ander 
soort fractievoorzitterschap’, aldus Post in de 
pers. Speciaal voor de Wenakker schreef hij 
een paar afscheidswoorden.
‘Hoewel voor velen toch wel verrassend, heb 
ik onlangs mijn aftreden als lid van Provinci-
ale Staten bekend gemaakt. Ik maak daarmee 
plaats voor Nienke Homan als fractievoorzit-
ter terwijl Gerda van Galen weer Statenlid 
wordt. Dat besluit hebben we in gezamen-
lijkheid genomen na een uitvoerige discussie 
over de strategie voor 2014.
Een half jaar nadat we als fractie het besluit 
hadden genomen om uit de coalitie te stap-
pen naar aanleiding van de megastallendis-
cussie, was het tijd om de balans op te maken. 
En de conclusies waren helder. We hebben 
de stap naar de oppositie goed kunnen ma-
ken, er is rust in de fractie en we slagen er 
goed in om de toon van het debat te bepa-
len bij belangrijke GroenLinks-thema’s als 
energietransitie, aardbevingen of jeugdzorg. 
Maar willen we ons het laatste jaar voor de 
verkiezingen van PS goed kunnen profileren, 
zichtbaar en herkenbaar zijn, dan moest er 
meer gebeuren. Dat vergt een andere rol van 

de fractie maar zeker ook van de fractievoor-
zitter. Bij mijn toch wat meer bestuurlijke 
profiel past die oppositionele rol wat minder 
goed, terwijl juist Nienke er steeds beter in 
slaagt het GroenLinkse gezicht te zijn in onze 
Provincie. Die kans wilden we benutten en 
we zochten daarbij naar het juiste tijdstip. 
De hectiek van de politieke discussies rond-
om Aldel, aardbevingen en herindeling heb-
ben we even voorrang gegeven. Maar nu is 
het zover. Met de beëdiging van Gerda van 
Galen op 12 maart a.s. komt er voor mij een 
einde aan 3 boeiende jaren in PS en laat ik 
met een gerust hart de fractie achter. Groen-
Links mag zich gelukkig prijzen met de ko-
mende fractiesamenstelling. Daarmee heb-
ben we een team dat zich een jaar lang kan 
voorbereiden op de verkiezingen van 2015 
en door middal van inhoudelijke en kritische 
oppositie GroenLinks stevig op de kaart kan 
zetten. Met dank aan Harrie, Nienke, Gerda, 
Herman, Henk, Janine, Wiebe, het Provin-
ciaal Bestuur en onze steunfractie voor het 
getoonde vertrouwen wens ik ons allemaal 
daarmee heel veel succes. Ik verlaat jullie met 
trots en vertrouwen!‘  Mario Post
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Gaswinning en aardbevingen
Hoewel vast staat dat er verband is tussen de aardbevingen en het oppompen van gas, komt minister 
Kamp met een nauwelijks serieus te nemen voorstel voor de reductie van gaswinning. De gemiddelde 
gaswinning mocht volgens het winningsplan per jaar op 43,5 miljard kuub gas liggen. Dat leidde tot 
problemen. Nu stelt Kamp een reductie tot 42,5 miljard kuub voor: dat is gewoon op de oude voet 
verdergaan. 

Kamp negeert bovendien weer het advies van het Staats-
toezicht op de Mijnen (40 %  reductie over het hele veld), 
dat daarom adviseert om niet met het nieuwe winnings-
plan van de NAM in te stemmen.  Voor mensen in en 
om Loppersum is het positief dat er geminderd gaat 
worden, maar als het totaal niet afneemt dan betekent 
dat er meer wordt gewonnen in Scheemda, Hoogezand 
en Siddeburen. 
Er lijken geen buitenlandse contracten te worden ont-
bonden en de verkoop gaat gewoon door. In dat licht is 
het logisch en terecht dat er € 1,2 miljard wordt gecom-
penseerd aan Groningen, al is dat voor een deel geld dat 
toch al betaald moest worden aan schadevergoedingen 
e.d.

Duurzamer
GroenLinks vindt dat de situatie aangegrepen moet wor-
den om de overgang naar een duurzamere productie van 
energie (met wind en zon) te versnellen. Nederland ligt 
op dat terrein toch al achter, nu is er een extra stok ach-
ter de deur.  Die kans wordt echter door het kabinet niet 
opgepakt. Wel wordt er serieus werk gemaakt van het 
isoleren van woningen.

De dialoogtafel
Er gaat gepraat worden over de gaswinning aan een zo-
genaamde ‘dialoogtafel’. Onder voorzitterschap van Jac-
ques Wallage (PvdA) en Jan Kamminga (VVD) gaan alle 
betrokkenen overleggen. De Provincie Groningen heeft 
benadrukt dat de tafel zich moet committeren aan een 
nieuw besluit over gaswinning. GroenLinks vindt dat 
het open karakter van een overleg zo wordt aangetast en 

groepen buitengesloten worden. Ons Tweede Kamerlid 
Liesbeth van Tongeren: ‘Heel goed dat bestuurders en 
Nam nu eindelijk gaan overleggen met de inwoners van 
Groningen. Mensen moeten zonder eisen vooraf kunnen 
deelnemen, ook als zij de gaskraan dicht willen. Bij de 
Alders-tafel rond Schiphol zag je hoe bewonersgroepen 
tegenover elkaar kwamen te staan omdat er eisen waren 
aan deelname; verdeel en heers kan niet de bedoeling 
zijn.’ GroenLinks zal bij het gaswinningsdebat om de ga-
rantie vragen dat alle relevante groepen en organisaties 
kunnen deelnemen zonder eisen vooraf.

Andere voorzitter
GroenLinks vindt het een slechte zaak dat de tafel wordt 
voorgezeten door twee prominenten uit regeringspartij-
en PvdA en VVD. Van Tongeren: ‘Het vertrouwen is be-
ter terug te winnen door een voorzitter die geheel buiten 
de partijpolitiek of het aan olie en gas gelieerde bedrijfs-
leven staat.’

Gelijke informatie
GroenLinks maakt zich verder zorgen over de informa-
tietoegang en de ondersteuning van de deelnemende 
Groningers. Het is belangrijk dat alle deelnemers aan 
het overleg over dezelfde informatie kunnen beschik-
ken. Alle informatie die organisaties als NAM, TNO en 
KNMI hebben moet dus op tafel komen. De Groningers 
moeten daarnaast kunnen beschikken over onafhanke-
lijke deskundige ondersteuning. Anders wordt het een 
ongelijk gesprek.

Nienke Homan

Geef uw mailadres door!

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord heeft GroenLinks het afgelopen jaar fors bezuinigd. 
Zo werken er minder mensen op het landelijk bureau en bij de Tweede Kamerfractie. 
Voor de leden is het belangrijkste verschil dat Het GroenLinks Magazine niet meer met 
de post komt, maar per e-mail wordt verstuurd. Van ongeveer 20 % van de leden in de 
provincie Groningen is bij het landelijk bureau het e-mailadres niet bekend. Zij kun-
nen dus niet bereikt worden, noch met het Magazine, noch met andere mail. Van een 
ander deel van de leden is het mailadres verouderd en komt mail terug. Daarom het 
verzoek aan alle leden die nooit mail ontvangen van GroenLinks hun mailadres door 
te geven aan de Statenfractie: groenlinks@provinciegroningen.nl. Daar worden  de 
adressen verzameld en doorgestuurd naar de landelijke ledenadministratie.
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Gemeenteraadslid Annie Postma van Groningen 
heeft ervaring met GroenLinks als collegepartij en 
GroenLinks als oppositiepartij. Als oppositiepartij 
ben je vrijer, hoef je minder rekening te houden met 
gevoeligheden van coalitiegenoten en kun je je be-
ter profileren. Waarom zou GroenLinks dan toch 
streven naar collegedeelname? Een interessante 
vraag, met de gemeenteraadsverkiezingen in het 
vooruitzicht. 

Tien jaar geleden kwam Annie (50) tussentijds 
in de raad. Tegelijkertijd nam ze ontslag als per-
soneelsfunctionaris van Ten Boer. ‘Dat was maar 
goed ook, omdat Ten Boer niet lang daarna voor 
een groot deel haar taken uitbesteedde aan de ge-
meente Groningen en ambtenaren van Ten Boer 
in Groningen kwamen te werken. Dat was niet te 
combineren geweest.’ Annie koos er bewust voor 
om naast haar raadslidmaatschap geen betaald 
werk te doen. Het kost trouwens absoluut geen 
moeite om (meer dan) fulltime met het raads-
lidmaatschap bezig te zijn. ‘Daardoor kon ik ook 
dingen doen die in het verlengde ervan liggen. 
Bijvoorbeeld de afdelingswebsite bijhouden en 
deelnemen in werkgroepen. De laatste tijd onder-
steun ik de afdeling Ten Boer een beetje, die nu 
voor het eerst meedoet aan de gemeenteraadsver-
kiezingen.’

Voorzitter
Het raadslidmaatschap heeft Annie volop gele-
genheid geboden zich te ontwikkelen. Ze is op dit 
moment voorzitter van de raadscommissie Ruim-
te en Wonen. Deze commissie wordt wel als de 
zwaarste beschouwd. ‘Ik vond het fantastisch om 
te merken dat de leden doen wat ik zeg…’, lacht ze. 
Als voorzitter moet je natuurlijk ook goed op de 
hoogte te zijn van de inhoud. Hoewel haar porte-
feuilles meestal in de sociale hoek liggen (sociale 
zaken, onderwijs, zorg), vindt ze dat een waarde-
volle aanvulling. Ook is Annie plaatsvervangend 
voorzitter van de raad. In de periode tussen het 
vertrek van burgemeester Peter Rehwinkel en de 
komst van interim-burgemeester Ruud Vreeman 
kon ze dan ook volop aan de bak. ‘Ik vond het 
alleen een beetje moeilijk toen Peter Verschuren 
afscheid nam. Hij is wethouder geweest voor de 
SP en later raadslid en ik vond het wat sneu dat er 

Annie Postma: In het 
college krijg je meer 
voor elkaar

geen ‘echte’ burgemeester was die hem uitluidde. Want ja, 
wie ben ik eigenlijk? Ook het afscheid van Peter Rehwin-
kel zelf was niet zo gemakkelijk. Er heerste een beladen 
sfeer in de raad.’ 

Van college naar oppositie
GroenLinks was in Groningen een collegepartij. Totdat 
de positie van wethouder Karin Dekker tijdens de be-
stuurscrisis over de tram onhoudbaar werd, zij haar ge-
volgtrekkingen maakte en GroenLinks in de oppositie 
duikelde. Wat is het verschil? ‘Als je zelf in het college zit, 
krijg je gewoonweg meer voor elkaar’, meent Annie. ‘Je zit 
dichter bij het begin van de processen en je kunt direct al 
wat sturen, ook al gaat het soms om kleinere dingen. Tus-
sen de wethouder en de fractie was maar heel weinig on-
enigheid. Er is ons wel eens voor de voeten geworpen dat 
we te weinig kritisch zouden zijn. Maar dat was ook niet 
nodig. Als Karin wist dat iets moeilijk lag in de fractie, 
dan kon zij het college beïnvloeden. Het is wel veel on-
zichtbaarder voor de buitenwereld, dat klopt. Ook omdat 
het onderwerp soms onderdeel was van de portefeuille 
van een andere wethouder.’ In de laatste collegeperiode 
hielden de collegepartijen elkaar echter, volgens Postma, 
te veel in een wurggreep. ‘Het was bijna een opluchting 
dat het voorbij was. Het voordeel van in de oppositie zit-
ten is dat je meer vrijuit kunt spreken, ook richting de 
media. Ook is het gemakkelijker om met moties te ko-
men. Overigens zijn wij nog steeds geen Stadspartij ofzo. 
We roepen niet zomaar wat.’ Het teruggeworpen worden 
op zichzelf als oppositiepartij betekende ook dat de frac-
tie weer even moest stilstaan bij haar eigen speerpunten 

‘Je moet weggaan vóór het moment dat je het 
niet meer leuk vindt’
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en zelf weer met eigen initiatieven kwam. ‘In het college 
waren we zo met elkaar bezig dat we haast niet aan de 
oppositie toekwamen. Dat is niet goed.’

Politiek handwerk
Collegepartij of niet, het politieke handwerk blijft na-
tuurlijk hetzelfde. ‘Toen ik net raadslid was, heb ik een 
interpellatie aangevraagd over taallessen bij Jasmijn. Er 
bleek iets niet goed geregeld te zijn en dan is het leuk 
dat je het op die manier weer weet recht te breien. Echt 
kwaad was ik toen bleek dat een project voor minderja-
rige vluchtelingen op de tocht kwam te staan. Humani-
tas zou het werk overnemen, maar die bleek helemaal 
niet op de hoogte te zijn. Ik ben niet snel kwaad, alleen 
functioneel, maar toen wel omdat de wethouder maar 
bleef volhouden dat het geregeld was. Later heeft ze me 
trouwens wel persoonlijk haar excuses aangeboden. En 
verder ben ik overtuigd van de kracht van de herhaling. 
Ervoor zorgen dat het college probeert te voorkomen dat 
GroenLinks, zucht, alweer komt klagen. Nee, we hoeven 
niet aardig gevonden te worden. Hoewel het wel handig 
is natuurlijk. Zo heb ik iemand van de SP wel eens ge-
holpen met het opstellen van een motie en op die manier 

krijg je ook wel eens wat terug. Maar belangrijker dan 
‘aardig’ is het om serieus genomen te worden. Ze moeten 
je geloven. Je moet betrouwbaar zijn. Komt GroenLinks 
hiermee? Dan zullen ze het ook wel goed uitgezocht heb-
ben.’ 

Het leven gaat verder
Inmiddels heeft Annie Postma het raadswerk bijna tien 
jaar gedaan. Tijd voor iets nieuws. Ze zal het werk zeker 
missen. Maar goed ook, want: ‘Je zit ergens te lang als je 
blij bent dat het afgelopen is. Tot nu toe heb ik me nog 
niet echt beziggehouden met mijn volgende stap. Ik vind 
dat ook heel moeilijk zolang ik actief ben als raadslid. Je 
kunt niet tegelijk er zijn en er al níet meer zijn. Het per-
soneelswerk weer in? Ja hoor, ik heb het altijd leuk werk 
gevonden. Hoewel ik nooit zo van de 9 tot 5-mentaliteit 
was.’ En intussen verveelt ze zich niet. ‘Mijn partner Ap-
pie en ik hebben regelmatig vakantiepleegkinderen, kin-
deren die eens in de twee weken een weekend komen lo-
geren. Onze oudste is 28 jaar en het gaat hartstikke goed 
met hem.’

Nicolette Scholten

Bellingwedde
Marja Bos

Een sociaal, groen en leefbaar 
Bellingwedde

Eemsmond
Ria Damhof

Voor een vergroenende, veilige, 
toekomstgerichte en sociaal 

betrokken gemeente

19 maart: gemeenteraadsverkiezingen 
Lijsttrekkers en leuzen!

Op woensdag 19 maart zijn er 
weer gemeenteraadsverkiezingen. 
Er staat een hoop op het spel, want 
veel landelijk beleid moet binnen-
kort door de gemeenten worden 
uitgevoerd: zorg, jeugdzorg en al-
les  wat betrekking heeft op men-
sen die voor hun inkomen (deels) 
afhankeljik zijn van de overheid.
Alle reden om niet alleen te gaan 
stemmen, maar ook om de eigen 
afdeling in de campagne te gaan 
helpen. Kwaliteit, sociaal gevoel en 
toekomstgericht energiebeleid, dat 
zijn de punten waar GroenLinks 
zich op laat voorstaan. 
Zoals het interview met Annie 
Postma laat zien is het mooi om 
oppositie te voeren, maar beter om 
een wethouder te leveren. Dan heb 
je als partij directe invloed op het 
gemeentelijk beleid.  Wethouders 
lever je alleen als je voldoende ze-
tels  hebt in de gemeenteraad. Dus 
steun onze afdelingen in de cam-
pagne.
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Haren
Hans Sietsma

Het gaat om mensen

Groningen
Mattias Gijsbertsen
Of laten we het zo?

Grootegast
Jan Wessels

GroenLinks Grootegast, dat 
scoort toch veel beter !

Hoogezand-Sappemeer
Oetra Gopal

Groen én Links om

Leek
Albert Houwer

Het is tijd voor .....

Loppersum
Dirk van Impe

GroenLinks werkt
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Menterwolde
Tebbe Krijgsheld

Voor leefbare en groene dorpen

Oldambt
Herman Folkerts

Het gaat ons om de mensen, 
niet om cijfers

Pekela
Anneke Duit

Iedereen is welkom en telt mee

Slochteren
Mariska Goeree 

(nr. 2 op de lijst met D66) 
GroenLinks/D66 geeft 

Slochteren nieuwe energie

Stadskanaal
Teja van Geenen

GroenLinks maak de 
gemeente compleet

De Marne
Herwil van Gelder

Van groei naar balans



7

Wenakker

GROENLINKS Groningen

Ten Boer
Mirjam Isidora

Een groen hart en een ruime blik

Veendam
Theo Mooij

We streven naar een duurzame 
gemeente, waar iedereen 

mee kan doen

Vlagtwedde
Hendri Meendering

Werken en Leven in een 
Groen Westerwolde

Winsum
Irma Scheepstra

GroenLinks gaat verder

Zuidhorn
Klaas-Wybo van der Hoek

Verder kijken

Diogenes
De verstandigste mensen zitten 

bij GroenLinks
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De sluiting van Aldel 

Liesbeth van Tongeren bezocht 
Woltersum en Stad
Op zondag 26 januari bracht GroenLinks Tweede Ka-
merlid Liesbeth van Tongeren samen met een grote 
groep actieve leden een werkbezoek aan de provincie 
Groningen. In Woltersum bekeek en besprak zij de ge-
volgen van de aardbevingen met bewoners en een lokale 
ondernemer. Ook liet zij zich infomeren over de situatie 
van de dijken door een medewerker van het Waterschap. 
In de stad Groningen bezocht Liesbeth het Energy Tran-
sition Centre (EnTranCe) om te praten over de ener-
gievoorziening van morgen en de daaraan gekoppelde 
werkgelegenheid. Na een bezoek aan Van Hulley, een 
sociale onderneming waar boxershorts worden gemaakt 
van oude overhemden, werd de dag afgesloten met een 
meet and greet in Het Concerthuis in Groningen.
Liesbeth was in Groningen in verband met de hoorzit-
ting van de Tweede Kamer over de aardbevingen en 
de plannen voor de gaswinning. Die hoorzitting vond 
maandag 27 januari plaats op het provinciehuis in  

Soms ben je niet blij wanneer je alsnog gelijk krijgt. Dat gevoel kwam boven bij het bericht dat de Aluminium fabriek 
Delfzijl (Aldel) toch het faillissement heeft aangevraagd. Het betekende een heel slecht begin van 2014 voor honderden 
medewerkers van het bedrijf en ook nog eens honderden bij toeleveringsbedrijven in de regio Eemsmond. 

Zeer recent nog besloot de Provincie Groningen samen 
met het ministerie van Economische Zaken een over-
bruggingskrediet van € 8 miljoen te verstrekken. Tijdens 
het debat daarover op 8 oktober was GroenLinks de eni-
ge partij die kritische vragen had met betrekking tot het 
voornemen en er uiteindelijk niet mee instemde. 

Scepsis
Er waren vragen van fractievoorzitter Mario Post over 
de weifelende rol van grootaandeelhouder Klesch die 
zijn verantwoordelijkheid niet wenste te nemen. Over 
de risico’s voor onze Provincie om, in het geval er alsnog 
een faillissement volgde, haar bijdrage van € 4 miljoen 
kwijt te zijn. Maar vooral scepsis over de kortetermijn-
politiek omdat een grootverbruiker van energie als Al-
del nooit zal kunnen concurreren met bedrijven met 
bedrijven in de VS, het Midden-Oosten en Noorwegen 
waar waterkracht, schaliegas en affakkelgas als goedkope 
energiebronnen volop aanwezig zijn.

Andere bedrijfsvoering
Hoewel Aldel al jaren het advies kreeg productiepro-
cessen aan te passen en over te stappen naar andere 
energiebronnen is er geen verandering geweest in 
de bedrijfsvoering. Voorstellen van bijvoorbeeld de  

Waddenvereniging en de RuG over vergroening van het 
productieproces werden genegeerd. De laatste kans was 
in januari de levering van stroom door de warmtekracht-
centrale van Delesto, een mogelijkheid die GroenLinks 
omarmde, maar dat liep uiteindelijk op niets uit. 

Werkgelegenheidsbeleid
Natuurlijk delen wij de zorg voor de werkgelegenheid in 
een zeer kwetsbare regio en leven we met de betrokken 
medewerkers mee. Maar politiek alleen behoudt geen 
werkgelegenheid. Dat doen werkgevers, of zouden dat 
behoren te doen.  De Statenfractie van GroenLinks heeft 
aangegeven dat er een duurzame oplossing gezocht moet 
worden voor de 800 banen die verloren gaan. Daarvoor 
willen we ruimhartig provinciale middelen ter beschik-
king stellen. GroenLinks investeert graag in toekomst-
bestendige banen. Werkgelegenheid op het gebied van 
energietransitie en groene economie is per definitie ar-
beidsintensief en toekomstgericht. Het biedt daarmee 
meer perspectief dan krampachtig op korte termijn over-
heidsgeld steken in een eindige economische activiteit.

Mario Post, Nienke Homan 

Groningen. Liesbeth van Tongeren: ‘Kiezen voor de vei-
ligheid van Groningen betekent voor mij dat de gaskraan 
veel forser dicht moet. Bovendien moet de economie van 
Groningen écht versterkt en dus duurzaam worden.’

Nienke Homan
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Uitnodiging
Provinciale Ledenvergadering 

(plv)

Zaterdag 5 april 2014  
Aanvang 11:00 uur  |  Einde 14:00 uur
Locatie: GroenLinks pand Groningen, 

Coehoornsingel 87

Belangrijkste agendapunt: voorbereiding Statenverkiezingen 2014
De leden van Provinciale Staten worden eenmaal in de 4 jaar rechtstreeks gekozen. De laatste verkiezingen voor Pro-
vinciale Staten vonden plaats op 2 maart 2011. De volgende verkiezingen zijn op 18 maart 2015 (datum is nog onder 
voorbehoud).  Op deze  PLV wordt de eerste stap gezet naar een kandidatenlijst en een verkiezingsprogramma die 
worden vastgesteld op de PLV in het najaar.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag PLV 2 november 2013
4. Financiën
a. Bestuur (jaarrekening)
b. Verslag Kascommissie
c. Statenfractie (jaarrekening en begroting)
5. Jaarverslag bestuur 2013
6. Bestuursverkiezing1

 Aftredend en herkiesbaar:  
  Rien Honnef - voorzitter
  Elisabeth Moolenaar – secretaris
7. Evaluatie Gemeenteraadsverkiezingen

Pauze 12:30 uur – 13:00 uur

8. Verantwoording Statenfractie
9. Verslag Partijraad
10. Voorbereiding verkiezing Provinciale Staten 2015
 a. Benoeming Kandidatencommissie2

 b. Opdracht aan de Kandidatencommissie
 c. Procedure Verkiezingsprogramma
 d. Instellen werkgroep Verkiezingsprogramma
 e. Vaststellen sluitingsdatum kandidaatstelling
11. Rondvraag
12. Sluiting

1. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden:
 - via secretaris Elisabeth Moolenaar: 
  Mail: moolen@brandeis.edu
  Post: Boterdiep 195,  9714 DZ Groningen  
 - tijdens de ledenvergadering.
2. kandidaatstelling verkiezingen Provinciale Staten 2015. 
 Informatie en formulieren vanaf 10 maart via  www.groenlinksgroningen.nl te downloaden / aan te vragen.
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Bas Eickhout in Groningen

Twee nieuwe fietsroutes+ naar Winsum en Ten Boer

Provinciale Staten van Groningen hebben in de Statenver-
gadering van 5 februari 2014 de voorkeurstracés  vastge-
steld van twee nieuwe Fietsroutes-Plus, die van Groningen 
naar Winsum en naar Ten Boer. 

Beide fietsroutes werden van harte gesteund door de 
Statenfractie. Dit was logisch omdat de fietsroutes op 
aandrang van GroenLinks onderdeel uitmaken van het 
Collegeprogramma. De aanleg van snelfietsroutes heeft 
als doel om meer mensen op de fiets te krijgen, waarbij 
ze de auto laten staan. Hierdoor hoeven minder wegen 
aangelegd te worden, wordt er minder energie verbruikt 
(en dus minder CO2 uitgestoten) en worden mensen ge-
zonder omdat ze meer bewegen. Het tracé van de fiets-
route naar Winsum langs de westkant van het spoor 
werd door iedereen omarmd als de beste en meest lo-
gische route. Het tracé langs de Stadsweg naar Ten Boer 
riep meer weerstand op van omwonenden. Men was 

bang voor verstoring door brommers en voor te veel ver-
lichting. Daarnaast wil men het historische karakter van 
de eeuwenoude Stadsweg behouden. Wij steunden het 
verzet tegen de brommers door te pleiten voor het we-
ren van brommers en scooters op het fietspad. Het tracé 
moet nog definitief worden vastgesteld en gedeputeerde 
Boumans gaf aan goed met omwonenden in overleg te 
gaan en zo veel mogelijk bezwaren weg te nemen. De de-
finitieve tracés van beide fietsroutes worden in de loop 
van dit jaar vastgesteld en volgend jaar wordt met de aan-
leg begonnen. De fietsroutes-Plus vanuit Groningen naar 
Zuidhorn en Bedum zijn inmiddels klaar en de Fiets-
route Plus naar Leek is in voorbereiding. De Statenfractie 
zal zich inzetten om op meer plekken nieuwe Fietsroutes 
Plus te realiseren, zoals van Groningen naar Haren en 
Zuidlaren en naar Assen en van Groningen naar Hoo-
gezand.

Harrie Miedema

Het bezoek van Europarlementariër Bas Eickhout aan 
Groningen van vrijdag 17 januari, viel samen met het be-
zoek van minister Kamp aan Loppersum. Burgemeester 
Albert Rodenboog had dan ook heel goede redenen om zijn 
toezegging om Eickhout tijdens diens busrit te vergezel-
len, niet na te komen. Terwijl boze en schreeuwende actie-
voerders in het anders zo rustige Loppersum het landelijke 
nieuws beheersten, bezocht Eickhout, in het gezelschap van 
GroenLinksers uit de provincie en de regio, de beschadigde 
eeuwenoude fresco’s van de kerk van Loppersum en de dra-
matisch gestutte monumentale boerderij Randelweer in 
Eenum. 

Maar zijn bezoek had een breder thema dan de gevolgen 
van gaswinning alleen. Het ging om energietransitie. Ac-
tueler dan ooit, omdat Nederland nu toch zo langzamer-
hand moet afkicken van het gas. En omdat het Energie-
akkoord inzet op veel meer windenergie, op land en in de 
zee. Om die reden ging het gezelschap te rade bij Aart van 
der Pal, directeur windenergie van onderzoeksinstituut 
ECN, dat een proefveld gaat inrichten bij de Eemshaven. 
Ook ging men in gesprek met actievoerders tegen de 
kolencentrale van RWE. Voor hen en voor GroenLinks 
staat deze centrale symbool voor achterhaalde, fossiele en 
extreem vervuilende energieopwekking.Fo
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Debat
De dag werd afgesloten met een druk bezocht 
debat tussen Tweede Kamerlid René Leegte 
(VVD), hoogleraar Henk Moll, lector Wim van 
Gemert, Gerrit van Werven van Energy Valley 
en natuurlijk Bas Eickhout zelf. Over één ding 
was men het eens: de relatie tussen CO2-uitstoot 
en klimaatverandering is een feit en de kop in 
het zand steken is niet de oplossing. Maar wat 
wel de oplossing is? Waar Moll pleitte voor on-
der andere verandering van lifestyles (‘in Ne-
derland hebben wij een lifestyle waar niet heel 
veel duurzame kantjes aan zitten’), vond René 
Leegte dat het aan de markt moet worden over-
gelaten om met oplossingen te komen. Zowel 
Van Gemert als Van Werven ziet in de regio 
kansen voor innovatie en om van duurzaam-
heid een dynamische sector te maken. Bas Eick-
hout ten slotte bleek lijnrecht tegenover Leegte 
te staan: energie hoort volgens hem expliciet 
overheidsbeleid te zijn. De politiek is nodig om 
keuzes te maken. ‘In het Regeerakkoord van het 
huidige kabinet staat dat in 2050 de overgang 
naar honderd procent duurzame energie moet 
zijn gemaakt. Dit is de beste zin uit het Regeer-
akkoord.’

Nicolette Scholten

Column
De tijdgeest

Mijnheer Jansen zit ziek thuis: overspannen, burn-out. De 
zoveelste reorganisatie op zijn werk had hem dan toch op de 
knieën gekregen. Hij zag alleen nog maar problemen en de 
aanpak van de managers, een kanteling van de organisatie, 
leek hem meer een vlucht naar voren dan een weldoordachte 
oplossing. Maar voor zijn argumenten was geen willig oor te 
vinden.
Ziek zijn heeft ook zijn voordelen, want nu kon mijnheer 
Jansen eindelijk eens rustig de krant lezen. Zijn oog viel een 
paar weken geleden op een stuk dat erg aansloot bij zijn ge-
voel over het moderne management: dat komt langs, gooit er 
een reorganisatie tegen aan en is al weer weg als de puinho-
pen tot aan het plafond reiken. In dit geval ging het om In-
Holland, de HBO-schoolfabriek in Noord-Holland. Doekle 
Terpstra (ex-voorzitter van de HBO-raad) was daar inge-
huurd om met een reorganisatie de vorige te doen vergeten. 
Hij was blijkens het stuk erg tevreden met het resultaat, al be-
treurde hij uiteraard het ontslag van duizend medewerkers. 
Wat mijnheer Jansen in het stuk vooral opviel was het feit 
dat Terpstra de vorige reorganisatie als irrationeel zag, maar 
weigert daar een oordeel over te vellen: ‘Ik weet niet wat mijn 
voorgangers heeft bewogen, maar je moet hun optreden in de 
tijd zien. Ze werden aangespoord, ook door de politiek, om 
te fuseren en te ondernemen. Dat ziet er terugkijkend soms 
potsierlijk uit, maar was toen de heersende gedachte.’ 
Mijnheer Jansen verbaasde zich erover dat dat wat aan de 
wortel van de problemen van In-Holland ligt, achteraf eigen-
lijk volstrekt irrationeel is. Dat irrationele noemt hij met een 
oud woord de ‘tijdgeest’: een soort cocon waarin mensen zit-
ten opgesloten en die hen verhindert kritisch naar hun eigen 
ideeën te kijken. Voor de leiding van een organisatie betekent 
dat dat men niet samen met de mensen die het werk doen 
naar de beste oplossing van problemen zoekt, maar van bo-
venaf een model oplegt. Kritiek wordt afgedaan als negatief 
en de mensen die het uiten zijn azijnpissers die je er zo snel 
mogelijk uit moet werken. Een beetje het oude Oost-Euro-
pese model.
Des te langer hij erover nadenkt, des te meer ziet mijnheer 
Jansen de tijdgeest aan het werk. De drie procentnorm voor 
de begroting, de heiligverklaring van concurrentie, de ge-
dachte dat alles zo goedkoop mogelijk moet zijn, het zijn 
allemaal irrationele elementen van de tijd waarin wij leven. 
Maar de tijdgeest is voor mijnheer Jansen niet de verklaring; 
daarachter ziet hij de tronies van banken, energiebedrijven, 
oliemaatschappijen en softwaregiganten. Hun directeuren, 
CEO’s en managers maken zonder enige democratische legi-
timatie de dienst uit in de wereld. Het neo-liberalisme is hun 
verhaal en alle andere verhalen zijn verdreven. Wat overblijft 
is cynisme.  Mijheer Jansen is er niet vrolijker op geworden.

Henk de Weerd
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Redactie: Rien Honnef, Nicolette Scholten, Ger Zuiderveen 
en Henk de Weerd

Bijdragen: Mario Post, Nienke Homan, Harrie Miedema

Druk: De Marge, Groningen

Contact
Statenfractie

Mario Post (fractievoorzitter): 06 50525933 
m.h.post@provinciegroningen.nl 
 
Harrie Miedema: 06 43748917 
harrie.miedema@zonnet.nl 
 
Nienke Homan: 06 12366315 
n.homan@provinciegroningen.nl 
 
Herman Folkerts (burgerlid): 06 22393290 
hfolkerts-t@telfort.nl
Gerda van Galen (burgerlid): 06 49753210 
g.van.galen@provinciegroningen.nl 
 
Provinciaal bestuur  
 
Rien Honnef (voorzitter): 0594 517 731 
rhonnef@hetnet.nl 
 
Elisabeth Moolenaar (secretaris): 06 41768573 
moolen@brandeis.edu 
 
David van der Kellen (penningmeester): 050 4061994 
vdkellen@hotmail.com 
 
Maartje Vroom: 06 47854742 
maartjevroom@hotmail.com
 
Job de Bruijn: 050 5891568 
jobdebruijn@gmail.com
 
Henk Klabbers 050 4062954 
hklabbers@noordmaat.nl
 
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 mei 2014

Zaterdag 8 maart 204
GroenLinks campagne-actie-regiotourdag
In vele afdelingen van GroenLinks wordt vandaaag op verschil-
lende locaties campagne gevoerd voor de gemeenteraadsverkie-
zingen. Met Linda Voortman.

Woensdag 12 maart
Werkbezoek Bram van Ojik
Programma volgt (o.a. masterclass op het Academiegebouw)
15:00 -22:00 uur

Woensdag 19 maart
Gemeenteraadsverkiezingen

Zaterdag 5 april
Provinciale Ledenvergadering 
GroenLinks pand , Coehoornsingel 87, Groningen
11:00 uur  - 14:00 uur

Vrijdag 11 april
GroenLinks asielconferentie
Nederlands asielbeleid in Europees verband
Met o.a. Judith Sargentini
Statenzaal provinciehuis
13:30 - 16:00 uur

donderdag 22 mei
Verkiezingen Europees Parlement


