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Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor 
Provinciale Staten. De voorbereiding daarvan 
is al in volle gang. Het conceptverkiezings-
programma is af en de eerste kandidatenge-
sprekken worden gehouden. Op de provinciale 
ledenvergadering van 29 november in Lop-
persum zullen programma en kandidatenlijst 
worden vastgesteld. Daarna kunnen we aan de 
slag met het werven van kiezers. 

GroenLinks heeft in Nederland 55 wethou-
ders na de gemeenteraadsverkiezingen van 
2014. Tien van deze wethouders houden 
kantoor in de provincie Groningen. We mo-
gen blij zijn, maar laten we niet in onze stoel 
wegzakken. 
In een aantal gemeenten heeft GroenLinks 
helemaal geen vertegenwoordiging meer in 
de gemeenteraad, omdat daar lokale partijen, 
SP, D66 en de communisten een deel van 
onze stemmers naar zich toe hebben getrok-
ken. Dat moet bij de Statenverkiezingen niet 
nog een keer gebeuren. 

Sterke concurrenten
We hebben natuurlijk een fantastisch pro-
gramma en sterke kandidaten maar we zijn 
niet de enige spelers in het veld. D66 is nog 
steeds in opmars in de stad  Groningen en 
SP en Partij voor de Dieren strijden om na-
genoeg dezelfde stemmen als wij. Deze drie 
partijen groeien en zijn, ook net als wij, uit op 
de stem van de ontevreden PvdA-stemmers. 

Stevige campagne
Laten wij nou die PvdA-stemmers voor ons 
winnen door overal in de provincie ons  
gezicht te laten zien en met kiezers in gesprek 
te gaan. Door stevig campagne te voeren. Ik 
doe een beroep op alle afdelingen en leden 
om mee te helpen en het GroenLinks-geluid 

in alle gemeenten te laten horen. Veel mensen 
zijn onder de indruk van de manier waarop 
SP campagne voert en altijd overal aanwezig 
is. Landelijk partijvoorzitter Rik Grashoff zei 
afgelopen zaterdag tijdens het debat militaire 
interventie dat SP-leden activistischer zijn 
dan GroenLinks-leden en dat zij daarom ge-
makkelijker de straat op gaan.
 Ik geloof dat niet. Ik roep al onze leden op 
om in ieder geval in de campagne voor Pro-
vinciale Staten te laten zien dat wij geen par-
tij van achteroverzitten en alleen maar praten 
zijn. Dat wij wel degelijk de handen uit de 
mouwen kunnen steken en de straat op gaan. 
Niet alleen onze positie in Provinciale Staten 
maar ook in de Eerste Kamer is daarvan af-
hankelijk. De leden van die Kamer worden 
namelijk gekozen door de leden van Provin-
ciale Staten. 
Ook als je niet van canvassen en flyeren houdt 
kun je meewerken. Binnen de campagne zijn 
er vele uitdagende taken. Meld je aan en er 
wordt voor jou naar een passende klus ge-
zocht: moolen@brandeis.edu

Samen de handen uit de mouwen voor de 
provinciale Statenverkiezingen van 2015
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Uitnodiging

  Provinciale Ledenvergadering op zaterdag 29 november 2014

Op zaterdag 29 november 2014 wordt de provinciale ledenvergadering gehouden in de Lopster Kroon, Lagestraat 2 
in Loppersum. Aanvang 10.30 uur.

De agenda bevat de volgende onderwerpen:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Notulen van 5 april 2014

4. Aanbevelingen kandidatencommissie

5. Bespreking en vaststelling kandidatenlijst voor de Statenverkiezingen 2015 

6. Bespreking en vaststelling verkiezingsprogramma voor de Statenverkiezingen 2015

De ingediende amendementen (tot 1 november ) zijn door het bestuur van een preadvies  voorzien. Er kunnen tij-
dens de vergadering geen nieuwe amendementen meer worden ingediend. Wie een motie wil indienen, dient deze in 
50-voud mee te nemen. Mogelijkheid voor toelichting op en discussie over amendementen wordt ter plekke bepaald.

PAUZE (30 minuten): eigen lunch meenemen. Koffie, thee, melk en karnemelk zijn aanwezig

7. Begroting provinciale afdeling 2015

8. Verantwoording Statenfractie

9. Aftreden Rien Honnef en benoeming nieuw bestuurslid

10. Rondvraag en sluiting 

De stukken voor de vergadering worden per e-mail naar de afdelingssecretariaten verstuurd en zijn vanaf zaterdag 6 
november ook op te vragen bij secretaris Maartje Vroom. E-mail: maartjevroom@hotmail.com.

De locatie is niet goed toegankelijk voor minder validen. Mocht dit problemen opleveren, neem dan contact op met 
Bea Moolenaar, voorzitter provinciaal bestuur. Email: moolen@brandeis.edu

We hopen je op de vergadering te ontmoeten.

Campagne kick-off plus
Op donderdag 6 november organiseert het Provinciaal 
Bestuur in het GroenLinks Pand (Coehoornsingel 87 te 
Groningen) voor alle afdelingen een inspirerende “cam-
pagne kick-off plus.” Inloop is vanaf 18u met een brood-
je. Kom langs en zie wat je allemaal kunt doen. 
Er is zelfs een korte training door iemand van het  
landelijk bureau ter ondersteuning van zowel de  

campagne als de individuele afdelingen. Ook gaan we 
in gesprek over hoe de vraag hoe door de hele provincie 
heen GroenLinks-afdelingen vitaal te houden en sterk te 
maken.  In verband met de broodjes s.v.p. aanmelden voor 
deze bijeenkomst: moolen@brandeis.edu

Elisabeth (Bea) Moolenaar
(voorzitter Provinciaal Bestuur)
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Vogelaar Harrie Miedema (58) heeft geen speciale voorkeur voor een vogel. Ze zijn hem allemaal even lief. 
Roofvogels, steltvogels… ‘Natuurlijk, een ijsvogel is bijzonder, maar ik word niet alleen gelukkig van een 
ijsvogel. Want dan ben ik maar één keer per jaar blij. Ik ben blij met elke mus.’  

Statenlid Harrie Miedema is blij met elke mus

Harrie ten voeten uit. Broodnuchter. Niet iemand die 
alleen maar gaat voor het spektakel en de grootse resul-
taten. Die ook blij kan zijn met een voet tussen de deur. 
Bijvoorbeeld met een paar toevoegingen aan het Pact 
voor Oost-Groningen, het plan om de werkloosheid 
in Oost-Groningen te bestrijden. En dat is maar goed 
ook.  Sinds GroenLinks weer in de oppositiebanken zit, 
moet de fractie het hebben van de kleinere successen. 
‘Als collegepartij is het zoveel gemakkelijker om moties 
voor elkaar te krijgen. Toen bereikten we dat er een paar 
miljoen euro extra voor natuur werd uitgetrokken. Maar 
nu is het een kwestie van  trekken en duwen. Hier leeft 
het monisme nog volop. Dat is eigenlijk niet goed. Ook 
de oppositie moet je ruimte geven.’ 

De afgelopen Statenperiode is voor GroenLinks niet 
meegevallen. De hele RWE-affaire, waarbij gedeputeer-
de Wiebe van der Ploeg bijna persoonlijk verantwoor-
delijk werd gesteld voor de vergunningverlening aan 
de kolencentrale, was nachtmerrieachtig. Dat Groen-
Links vervolgens uit het college moest stappen vanwege 
de megastallen (‘niet alleen daarom, er was een proces 
gaande van uit elkaar groeien van de coalitiepartijen 

vanwege de bezuinigingen’) was doodjammer.  Het gaan 
en komen van Statenlid Gerda van Galen en het vertrek 
van Mario Post kwamen daar nog bij. Maar nu staat de 
fractie weer als een huis. ‘Het bruist van energie. Opeens 
ben ik degene met de meeste ervaring dus ik probeer al-
les een beetje binnen banen te leiden. Want soms vliegt 
het alle kanten op. Nee, ik heb toen Mario wegging niet 
gekozen voor het fractievoorzitterschap. Ik houd er niet 
zo van om in de schijnwerpers te staan. Nienke Homan 
wel. Die voelt zich in die rol heel erg thuis.’ Een beetje 
jammer is dat alle Statenleden in de stad wonen. ‘Via de 
regio-overleggen proberen we wel informatie te krijgen 
uit de provincie, maar iets meer input zou wel fijn zijn. 
Op dit moment spelen bijvoorbeeld de bezuinigingen en 
nieuwe aanbestedingen in het openbaar vervoer. Welke 
gevolgen gaat dat hebben op het platteland?’

Inhoudelijke kennis
Harrie Miedema staat bij vriend en vijand bekend als de-
gene met een gedegen inhoudelijke kennis. Van huis uit 
heeft hij al een stevige basis, met zijn studies economie en 
milieukunde. Dankzij zijn (vrijwilligers)werk bij de Wad-
denvereniging, Milieudefensie,  een milieuadviesbureau,  
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provincie Utrecht en op dit moment bij de provincie 
Noord-Holland weet hij alles van vergunningverlening, 
ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Als voormalig 
voorzitter van de Groningse afdeling van de Fietsers-
bond heeft hij zich bovendien verdiept in mobiliteit. Pre-
cies de onderwerpen die in de provincie belangrijk zijn 
en steeds belangrijker worden. ‘Veel taken worden op dit 
moment afgestoten richting gemeenten of rijk. Vooral 
taken in het sociale domein. Maar juist “mijn” onder-
werpen worden misschien wel de helft van het takenpak-
ket van de provincie. Ik vind dat terecht. Op dit moment 
horen deze onderwerpen niet bij de gemeenten. Als we 
straks een herindeling krijgen, waarbij we vijf gemeenten 
overhouden, dan wordt het een ander verhaal.’

Het Statenlidmaatschap is niet een baantje dat je fluitend 
even erbij doet. Want politicus, dat ben je 24 uur per dag. 
Dat weet Miedema maar al te goed vanuit zijn periode als 
raadslid van de stad Groningen.  En nee, je hoeft het niet 
voor het geld te doen. Gecombineerd met zijn 24-urige 
werkweek in Haarlem is het af en toe keihard werken. 
‘Het voordeel is dat ik gewoonweg geen tijd heb om me 
ergens heel druk over te maken of om ergens wakker van 
te liggen. In de trein naar Haarlem kan ik alles weer ach-
ter me laten. De twee banen weet ik prima te scheiden.’ 
Harrie zou dan ook graag nog een periode willen door-
gaan. ‘In een tweede periode zou ik graag willen oogsten. 
Ik vind het bovendien geweldig leuk om te doen.’ Nee, hij 
woont alleen. Met een partner en kinderen hoeft hij geen 
rekening te houden. ‘Dat ik met de politiek getrouwd 
ben, is te veel gezegd, hoor.’ Genoeg tijd voor een sociaal 
leven, vakanties en om in alle vroegte op ‘vogeljacht’ te 
gaan. 

Hoe de politieke verhoudingen na de verkiezingen op 18 
maart volgend jaar zullen zijn? Hij durft het niet te voor-
spellen. ‘Als we twee zetels halen, dan is er geen enkele 
kans op deelname in het college. Met drie zetels zijn we al 
heel blij. Natuurlijk staat de positie van de PvdA heel erg 
onder druk, maar tot nu lijkt het er niet  op dat Groen-
Links daarvan profiteert. Wij zijn bovendien geen partij 
van de grote klappers.’

Zoals de wind waait
Waarom zouden we op GroenLinks moeten stemmen? 
Harrie somt op. ‘We hebben inhoudelijk een stevige in-
breng. Op het groene én het sociale vlak. Wij zijn de eni-
gen die daar consequent voor opkomen en die dingen 
bereiken. We maken heldere keuzes en niet, zoals veel 
partijen op dit moment doen, zoals de wind waait. Let-
terlijk zelfs. Het CDA gaat bijvoorbeeld volledig mee in 
het protest van actievoerders tegen windmolens bij Mee-
den. Ja, zo krijg je nergens meer een windmolen! Je moet 
kijken naar de kaders, kijken hoe ze in te passen zijn in 
het landschap,  hoe je de overlast kunt beperken, hoe je 
bewoners laat participeren in de opbrengsten… Maar 
ook de PvdA en D66 geven op natuurgebied niet thuis 
op dit moment.’
Het is duidelijk dat Harrie een groen hart heeft. Zijn rij-
bewijs heeft hij bewust laten verlopen. ‘Wat je wilt, moet 
je ook in praktijk brengen’, vindt hij. Lampen en appara-
tuur uitdoen, dat is zijn tweede natuur. Hij is flexitariër 
en eet biologisch. Enthousiast:  ‘En ik heb pas geleden 
zonnepanelen gekocht op Euroborg. Zelf heb ik een 
huurhuis, dus ik kon ze niet op mijn dak zetten. Maar 
zó gemakkelijk! Je schrijft je in, je betaalt en je hoeft niks 
meer te regelen!’

Nicolette Scholten

De Wokkel

Officieel heet hij de Archimedes, 
maar waarom wokkel zo snel inge-
burgerd raakt is duidelijk. Het is 
een kleine windmolen (1,6 meter 
lang) die op het dak of op de grond 
kan worden geplaatst. De gedachte 
achter het ontwerp is dat meer op-
pervlakte leidt tot meer opvang van 
wind. Volgens de producent levert 
hij aan de kust genoeg stroom voor 
het halve jaargebruik van een ge-
zinswoning. De prijs is nog niet he-
lemaal duidelijk, maar komt waar-
schijnlijk op zo’n 4000 euro. 

Wokkel op het dak bij Van der Graaf Installatietechniek
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Nog geen feestmuziek in Oldambt 
De Wenakker besteedt aandacht aan gemeenten waar GroenLinks niet (meer) vertegenwoordigd is in de gemeenteraad. 
Hoe komt het dat bij de gemeenteraadsverkiezingen geen zetel is behaald én wat gaat de afdeling in de komende jaren 
doen, nu er geen prikkels meer zijn vanuit de fractie? Kan de treurmars omgebogen worden naar vrolijker klanken? Na 
Veendam is deze keer de GroenLinks-afdeling Oldambt aan het woord.

Ten huize van bestuurssecretaris Aart Jan Langbroek 
schuiven Marijke Valeton en Herman Folkerts aan, al-
len actief lid van de afdeling GroenLinks in Oldambt. 
Bestuursvoorzitter Sander Doeve ontbreekt op het appel. 
Elkaar aanvullend vertellen ze het verhaal van de fractie, 
die zo voortvarend raadswerk verrichtte na de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2010. GroenLinks behaalde 
destijds twee zetels en trad met een wethouder toe tot de 
coalitie. De verwachtingen waren hooggespannen. 
Ondanks deze gunstige omstandigheden kwamen er 
toch diverse kinken in de kabel, zowel uit landelijke 
hoek als vanuit de lokale. Allereerst de uitzending van 
militairen naar Kunduz, waar GroenLinks mee instem-
de. Dit kostte Oldambt diverse actieve leden en good-
will. Daarna kwam nog het overbekende gerommel in 
de aanloop naar de landelijke verkiezingen in 2012 met 
onder meer Tofik Dibi dat uiteindelijk geleid heeft tot 
een mager verkiezingsresultaat (nog net vier zetels in 

de Tweede Kamer) en uiteindelijk het aftreden van het 
voltallig GroenLinks-bestuur en Jolande Sap. Deze om-
standigheden hadden een verbindende rol kunnen gaan 
spelen - immers: samen de schouders eronder- maar in 
Oldambt bleken ze veeleer een splijtzwam. 

Lokale splitsing
Op lokale schaal bleken GroenLinks-fractie en wet-
houder niet altijd even toegankelijk te zijn, structureel 
overleg tussen fractie en achterban was er vrijwel niet. 
De plaatselijke kwesties rondom cultuurcentrum ‘de 
Klinker’ en de gemeentelijke herindeling leidden teza-
men met geschetste landelijke ontwikkelingen er uit-
eindelijk toe dat de wethouder zich niet langer commit-
teerde aan GroenLinks, terwijl ook de voltallige fractie 
afscheid nam. De beide fractieleden zagen hun zetel niet 
als een GroenLinks-zetel en bleven op persoonlijke titel 
in de raad zitten. De afdeling stond vanaf 2013 met lege  
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handen. Het ontbreken van het vertrouwde GroenLinks- 
geluid in de raad heeft zeker in het nadeel gewerkt in de 
aanloop naar de verkiezingen. 
 
De gevolgen
‘Al deze elementen hebben een grote rol gespeeld bij de 
deceptie van de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar. De 
kiezer wil geen gerommel in een partij’, spreekt Aart Jan 
Langbroek uit. ‘Gelukkig bleef de gemeenteraad na de 
afsplitsing nog altijd zeer welwillend tegenover ons.’
‘Precies, we behielden de toegang tot het gemeentehuis 
en de leeskamer en we bleven thuis de stukken ontvan-
gen,’ brengt lijsttrekker Herman Folkerts in. ‘We kregen 
vervolgens een moeilijk jaar, maar we waren positief ge-
stemd over de komende gemeenteraadsverkiezingen.’ 
Bestuurslid Marijke bevestigt dit. ‘We verwachtten ten-
minste een zetel voor GroenLinks. Met een klein groepje 
mensen zijn we zeer actief geweest met folderen, posters 
plakken en alles gebeurde in een opgewekte plezierige 
sfeer. Zelfs mensen die anders niet zo actief zijn binnen 
GroenLinks hielpen mee, maar ja …  het mocht niet zo 
zijn.’ 
 ‘Ik ben over de verkiezingsuitslag daarom ook erg te-
leurgesteld, het was een klap,’ verzuchtte Herman. ‘We 
moeten echter niet vergeten dat de concurrentie groot 
was, de Partij van het Noorden, de VCP (de communis-
ten) en de SP vooral profiteerden van het verlies van de 
PvdA. Maar wij niet!’  

Wat nu?
Het lijkt erop dat de moeilijke tijd voor GroenLinks in 
Oldambt nog niet voorbij is. Zowel Herman als Marijke 
willen liever een stapje terugdoen, maar dan staan Aart 
Jan en Sander Doeve er alleen voor. Inspreken in de 

raad, persberichten rondsturen en actief de politiek blij-
ven volgen vallen niet mee, wanneer je alles met slechts 
een paar mensen moet doen en wanneer je niet meer 
‘echt’ meedoet in de raad. Bovendien zullen er contacten 
gelegd moeten worden met de resterende dertig Groen-
Links-leden, anders haken die ook nog af. 

Zoektocht en samenwerken
‘Het is momenteel nog onduidelijk welke kant de ge-
meentelijke herindeling opgaat, anders konden we alvast 
op GroenLinks-bestuurlijk niveau gaan samenwerken of 
fuseren. Dan staan we er niet alleen voor,’ mijmert Aart 
Jan. ‘In een grotere afdeling kunnen we met meerdere 
mensen regelmatiger iets organiseren. Het liefst actief 
de politieke ontwikkelingen volgen en zo veel mogelijk 
meepraten, maar ook bijvoorbeeld een gezamenlijke 
fietstocht houden voor de leden. We krijgen straks ook 
te maken met een nieuwe campagne voor de gemeente-
raadsverkiezingen in 2017 of 2018.’
Zonder input vanuit een gemeenteraad is het lastig om 
drie jaar lang in beeld te kunnen blijven. De impasse kan 
slechts doorbroken worden met nieuw bloed, nieuwe 
doelen en nieuwe uitdagingen. Een eerste stap die gezet 
moet worden is contact zoeken met andere afdelingen 
van GroenLinks, met name die uit de buurgemeenten. 
Gelukkig is er nog wel een regulier overleg tussen de afde-
lingen van Oost-Groningen en met een blad als de Wen-
akker is Oldambt tenminste verzekerd van enkele regi-
onale en provinciale GroenLinks-lijnen. Voorlopig blijft 
het zoeken naar een basis van waaruit samengewerkt kan 
worden. Hopelijk leidt het zoeken tot een samenwerking 
met een hernieuwd elan en bijpassende feestmuziek.   

Ger Zuiderveen

Fractiedag

Zoals Harrie Miedema 
elders in deze Wenakker 
zegt: Politikus, dan ben 
je 24 uur per dag. Maar 
dat is niet altijd vergade-
ren in zaaltjes. Soms heb 
je even een ontspannen 
pauze. Zoals de Staten-
fractie tijdens de fractie-
dag van 20 september in 
Bakkeveen. 
Van links naar rechts: 
Gerda, Harrie en Nienke.
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Debat militaire interventies
GroenLinks gaat de komende jaren grote ledendebatten over belangrijke onderwerpen regionaal organiseren. In 
Drenthe, Friesland en Groningen gebeurt dat gezamenlijk. Leden krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze 
bijeenkomsten en achtergrondinformatie. De eerste in de reeks vond plaats op zaterdag 27 september in Gronin-
gen. Het onderwerp was ‘De internationale betrokkenheid van GroenLinks: Vragen bij militaire interventies’. 
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Het landelijk bureau gaat niet over een nacht ijs bij de 
organisatie van deze debatten. Niet alleen was het debat 
grondig voorbereid, aanwezig waren ook leden van het 
landelijk bestuur, vertegenwoordigers van het weten-
schappelijk bureau De Helling en Eerste Kamerlid Ruard 
Ganzevoort. Gevoegd bij de veertig leden uit de noorde-
lijke provincies zorgde dat voor een goed gevulde zaal. 

Argumentenkaarten
In het ochtendprogramma werden de aanwezige leden 
uitgedaagd zelf met argumenten te komen voor en te-
gen militaire interventies. Daarbij moesten ze o.a. kijken 
naar culturele identiteit (religie, taal),  economie (rijk/
arm) , energie (bronnen), stabiliteit en mensenrechten. 
Die argumenten werden op grote vellen gezet en meege-
geven aan de mensen van De Helling om te verwerken 
in het document over militaire interventies waarover de 
leden uiteindelijk in een referendum mogen stemmen. 
Dat document kan door onze politici als basis bij het ne-
men van beslissingen worden gebruikt.

Film
Het middagprogramma begon met een film (youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=gVns1eBwecI) 
waarin diverse mensen van binnen en buiten Groen-
Links hun mening gaven over de vraag of mili-
taire interventies geboden zijn als de mensenrech-
ten ingrijpend worden geschaad. Het optreden van 
Isis in Irak en Syrië maakt de vraag extra actueel.  
Uit de film werd duidelijk dat het door de moder-
ne media niet meer mogelijk is de ogen te sluiten 
voor grove schendingen van mensenrechten. Het 
nieuws en de beelden schreeuwen om een oplos-
sing. Het idee dat een geweldloze oplossing altijd mo-
gelijk moet zijn, lijkt geen stand te kunnen houden.  

Aan de andere kant is militair ingrijpen een ingewik-
kelde kwestie met vele vragen. Zijn militaire interventies 
wel effectief als het om bescherming van mensenrechten 
gaat? Onder welke voorwaarden wil je militaire inter-
venties toestaan? Wat is het precieze doel van militair in-
grijpen? Wat zijn de consequenties van militair ingrijpen 
en als je die niet kunt overzien, moet je dan wel in actie 
komen: zorg je dan juist niet voor verdere verslechtering? 
En natuurlijk de vraag: wat moet en kan Nederland doen 
en wat moet GroenLinks ervan vinden? In de film was de 
eindconclusie zo ongeveer dat militaire interventies soms 
nodig zijn om de rechten van burgers te beschermen, 
maar dat uiteindelijk een politieke oplossing de enige  
uitweg is. Militair ingrijpen is, zoals een van de aanwe-
zigen opmerkte, dan eigenlijk een soort politiewerk: de 
orde wordt hersteld en dan kan de normale manier om 
problemen op te lossen weer een kans krijgen. 

Volkenrechtelijk mandaat
Na de film moesten de aanwezigen voor in de zaal po-
sitie kiezen bij verschillende stellingen. Wie links ging 
staan was voor de stelling, wie rechts tegen (zie foto). 
Daartussen was uiteraard ook mogelijk. Een van de stel-
lingen betrof de vraag of militair ingrijpen op een of an-
dere manier internationaal ondersteund moet worden. 
De meeste aanwezigen waren daar wel voor: er moet een 
volkenrechtelijk mandaat zijn. Mensen die daar sceptisch 
over waren, hadden vooral problemen met de rol van de 
Veiligheidsraad die door het vetorecht van permanente 
leden eigenlijk een machteloos orgaan is. Er zou moeten 
worden gewerkt aan een andere manier om een volken-
rechtelijk mandaat mogelijk te maken. Te denken valt 
daarbij aan een actieve rol voor internationale organisa-
ties, NGO’s en individuen, eventueel als onderdeel van de 
procedure in de Veiligheidsraad. Andere mogelijkheid: 
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het vetorecht wordt afgeschaft. Frankrijk is daarvoor 
onlangs met een initiatief gekomen. 

Problemen
Bij de beoordeling van situaties in crisisgebieden is be-
trouwbare informatie van wezenlijk belang. Het is ech-
ter voor de meeste mensen nauwelijks mogelijk de be-
trouwbaarheid van informatie te controleren: het is niet 
duidelijk wat er echt gebeurt en wat ons wordt voorge-
spiegeld. 
 
Wat te denken van Saoedi-Arabië die tanks levert aan 
Isis en tegelijkertijd deel uitmaakt van de coalitie die Isis 
bestrijdt. En wat is de rol van de wapenhandel op de ach-
tergrond? Oorlog is in die handel goud waard. 

De positie van GroenLinks
Over de positie van GroenLinks in het debat over militair 
ingrijpen waren de meningen uiteraard verdeeld. Maar 
ook de voorstanders vonden dat een dergelijke interven-
tie de allerlaatste stap moet zijn in een proces waarin alle 
andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen 
gefaald hebben. Eigenlijk is militair ingrijpen een neder-
laag. Het schept misschien kansen voor herstel van een 
normale situatie, maar kan ook uitmonden in nieuwe 
ongewenste militaire avonturen. Het is in elk geval de 
taak van GroenLinks om de aandacht te vestigen op mo-
gelijkheden om militair ingrijpen overbodig te maken.  
Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort was het daar wel 
mee eens, maar wees erop dat je in de landelijke poli-
tiek geconfronteerd wordt met de directe vraag of wij 
een militaire interventie ondersteunen. Dan moet je een 

keuze maken. De fracties in Den Haag hebben in het ge-
val van Isis gekozen voor steun aan de kabinetsplannen. 
Uiteraard met de nodige kanttekeningen.

Tips
Het debat leverde ten slotte een behoorlijke lijst aan vra-
gen, ideeën en tips op die het wetenschappelijk bureau 
mooi in het slotdocument kan verwerken. 
•	 Er moet voor het gebied waar ingegrepen wordt een 

programma komen voor de periode na de interven-
tie. Daar zouden in elke geval ontwapening van de 
strijdgroepen en versterking van normaal bestuur in 
moeten staan. 

•	 Democratie kun je niet opleggen en verwachten dat 
na militair ingrijpen overal een democratische sa-
menleving zal ontstaan is niet realistisch.

•	 Als je deelneemt aan een interventie, is overeenstem-
ming over de doelen ervan noodzakelijk. Hou ook in 
het oog wie de touwtjes in handen heeft. 

•	 Wees ervan bewust dat militair ingrijpen ook zal lei-
den tot schending van mensenrechten.

•	 Kijk naar de resultaten van vroegere interventies.
•	  Welke groepering wil je ondersteunen en wie onder-

steun je als je ingrijpt?
•	 Niet alle schending van mensenrechten is een reden 

voor militaire interventie. Welke wel? Een dreigende 
genocide? 

•	 De rol van Nederland is militair gezien klein. Kun-
nen we het geld niet beter besteden aan humanitaire 
hulp?

Henk de Weerd

Groningen is volop met herindeling bezig. Afgelopen zomer liep de temperatuur rondom de her-
indeling flink op. De laatste week voor het zomerreces werd herindeling in de commissievergade-
ring besproken. Gedeputeerde Staten willen dit proces per sé januari 2018 klaar hebben, wat Groen-
Links betreft is het tijdspad niet bepalend maar gaat het juist om de zorgvuldigheid van het proces.  

Gemeentelijke herindeling

In het noorden en westen van Groningen  loopt het 
proces soepel en wordt het onderzoek naar de nieuwe 
gemeentegrenzen in oktober afgerond. Het zuiden is 
ingewikkelder met Haren die liever met Tynaarlo wil 
samengaan, maar dat ligt niet in onze provincie. Een al-
ternatief is er nog niet echt. 
In Oost-Groningen is het nog onduidelijker welke ge-
meenten met elkaar samengaan. Bellingwedde en Vlag-
twedde willen samen een nieuwe gemeente vormen. 
Maar die nieuw te vormen gemeente voldoet volgens 
Gedeputeerde Staten niet aan de voorwaarden van de 
nieuwe gemeenten na de herindeling. 

GS grijpt in
GroenLinks heeft in de vergadering voor het zomerre-
ces benadrukt dat de gemeenten eerst aan zet zijn om 
nieuwe gemeenten te vormen. GS onderschreef dit. Nog 
geen twee weken nadat het reces was ingegaan kondigde 
Gedeputeerde Bote Wilpstra (D66) aan dat voor Oost- 
Groningen een open gesprek van start gaat. Dat betekent 
dat het proces dat Bellingwedde en Valgtwedde waren 
gestart niet verder kan omdat het open gesprek dat juri-
disch overtroeft. Over zes maanden moet er een definitief 
besluit zijn hoe de nieuwe gemeenten in Oost-Groningen 
er uit gaan zien.
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De manier waarop het besluit tot open overleg tot stand 
gekomen is heeft de fractie verbaasd.  Ze vindt het raar 
dat de Gedeputeerde de Staten niet heeft geïnformeerd 
over het voornemen om een open overleg te starten.  
Helemaal gezien de bespreking van het proces van her-
indeling twee week daarvoor in de commissie. Ook 
de manier waarop met de gemeenten hierover gecom-
municeerd is verdient geen schoonheidsprijs. Dit heeft 
GroenLinks kenbaar gemaakt in de commissievergade-
ring in september. 

Beter informeren
Omdat het besluit tot open overleg genomen is, vindt de 
fractie het belangrijk dat er nu wordt gewerkt aan een 
goede oplossing voor de gemeenten in Oost-Groningen. 

Het proces van het open overleg is nu in gang gezet en zal 
naar verwachting zes maanden in beslag nemen. Hierna 
zal een definitief advies opgemaakt worden. In de com-
missie hebben we de Gedeputeerde gevraagd de komen-
de maanden meer informatie met de Staten te delen. Hij 
heeft gezegd dat hij dat gaat doen, de fractie zal hem hier 
aan houden. 

Op de hoogte blijven?
De laatste ontwikkeling rondom het thema herindeling 
zijn te vinden op groenlinksgroningen.nl. Woordvoer-
der Gerda van Galen houdt ook een blog bij over haar 
activiteiten in de Staten: http://gerdavangalengroenlinks.
blogspot.nl. Ze is te bereiken via g.van.galen@provin-
ciegroningen.nl

Een warm pleidooi voor het basisinkomen

Kamerlid Liesbeth van Tongeren sprak in mei op een bijeenkomst van 
het Groninger Politiek Jongeren Kontakt over het Basisinkomen. Een 
enthousiast publiek motiveerde GroenLinks Groningen om weer serieus 
aan de slag te gaan met een oud voorstel van de PPR. Bram van Ojik 
publiceerde in 1981 voor die partij het boekje ‘Basisinkomen: van veen-
brand naar gidsland’. 

Ook in het programma van de PSP werd aandacht besteed 
aan het basisinkomen: “Zij die geen inkomen hebben door 
arbeid, hebben recht op een gegarandeerd inkomen, vol-
doende om een menswaardig bestaan te kunnen leiden.”  
Meer dan 20 jaar later lijkt de noodzaak voor een der-
gelijke herziening van het sociale stelsel noodzakelijker 
dan ooit. Steeds meer Groningers moeten gebruik ma-
ken van een of andere vorm van uitkering. Vooral de 
bijstandsuitkering is enorm laag en heeft grote sociale 
gevolgen: zorgen over geld en het volledig ontbreken van 
de mogelijkheid daar ook maar iets bij te verdienen door 
een klein baantje kosten zoveel energie dat het een be-
perkende factor is voor het leveren van een bijdrage aan 
de maatschappij. 

Experiment en onderzoek
De groep mensen die gebruik moet maken van een uit-
kering wordt groter, de kosten voor gemeenten worden 
hoger. Tel daar de effecten van de participatiewet en an-
dere verslechterende regelingen bij op en de tijd is rijp 
voor een eerste stap richting het basisinkomen. Wat 
GroenLinks betreft is die eerste stap een goed opgezet 
experiment met onderdelen van het basisinkomen, zo-
als meer geld en minder regels. Want ondanks dat er al 
jaren over wordt gesproken is er in Nederland nog nooit 
een echt groot onderzoek opgezet. Een onderzoek naar 
wat er echt nodig is om mensen zonder werk weer aan 

de slag te krijgen, denk aan stabiliteit, de mogelijkheid 
om zich te ontwikkelen door cursussen en opleidingen, 
de mogelijkheid om mee te doen in het sociale leven. 
Voor dat alles is geld nodig, maar als je van 900 euro in 
de maand moet leven, lukt dat niet. Dan heb je geen geld 
voor de trein, voor een cadeautje voor een jarige. Om dat 
proces om te keren, moet er actie ondernomen worden. 

Eerste stap
GroenLinks wethouder Mattias Gijsbertsen van Gronin-
gen heeft die eerste stap al genomen en wil bij het Rijk 
pleiten voor de mogelijkheid van een experiment van een 
herziening van het sociale stelsel, waardoor mensen met 
een uitkering kunnen bijverdienen zonder dat dat met de 
uitkering wordt verrekend. De Statenfractie wil dit bre-
der trekken en ook in de provincie stappen zetten. Hier 
zetten we ons de komende maanden in de Provinciale 
Staten voor in. Wordt vervolgd!

Nienke Homan
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Vuist voor Oost-Groningen
In september heeft de GroenLinks-Statenfractie samen 
met die van de SP een initiatiefvoorstel ingediend om de 
gevolgen van de participatiewet voor Groningen in beeld 
te krijgen. Dit omdat we ons daar grote zorgen over ma-
ken. Het hoge aantal WSW-ers in met name Oost-Gro-
ningen maakt dat Groningen harder geraakt wordt dan 
andere provincies door de nieuwe wet.Als Groningen 
hiervoor niet gecompenseerd wordt betekent dat dat alle 
gemeentes zeer hard zullen moeten bezuinigen. Dit is na-
delig voor alle Groningers. De gemeente Bellingwedde gaf 
in september al aan af te stevenen op een artikel 12 status.  

Werk is één van de drie speerpunten van het provincie-
bestuur en het probleem van de sociale werkvoorzienin-
gen is dus een gezamenlijk probleem dat we gezamenlijk 
moeten aanpakken. De problemen zijn gemeentegrens-
overschrijdend en raken ook aan de provinciale kernta-
ken werkgelegenheid en regionale economie. Daarom 
wilden we een bijeenkomst in het Provinciehuis organi-
seren waar werknemers, directies en ondernemingsra-
den van de sociale werkvoorzieningen  (SW) van Gro-
ningen, raadsleden en wethouders van de Groninger 
gemeenten, vakbonden en werkgeversorganisaties met 
elkaar in gesprek komen om in kaart te brengen wat pre-
cies nodig is en wat Groningen kan bieden. Vervolgens 
kon dan naar Den Haag gestapt worden om niet vanuit 
een Calimero-houding maar met een onderbouwd ver-
haal steun te vragen. 

Motie
Het initiatiefvoorstel vond helaas weinig steun bij de 
andere partijen, wat betekent dat het niet vanuit Pro-
vinciale Staten gerealiseerd kon worden. Partij van 
de Arbeid zocht wel toenadering om met een aan-
tal partijen een motie in te dienen om de grote uit-
dagingen van Oost-Groningen aan te pakken. Hier 
zou de SW-problematiek dan onderdeel van zijn.  
Omdat we in de motie voor ons belangrijke onder-
delen konden laten opnemen hebben we deze mo-
tie mee ingediend. Op die manier kunnen we alsnog 
dat wat voor ons belangrijk is, actie in de regio om 
duurzame werkgelegenheid te realiseren, bereiken.  
De motie is in de Statenvergadering van 24 septem-
ber ingediend en aangenomen. De motie is door de 
PvdA, GroenLinks, CDA en de ChristenUnie inge-
diend. De SP heeft de motie uiteindelijk niet gesteund 
omdat hij geen rol ziet voor externe deskundigen.  
Doel van de motie is om met diverse partijen in ge-
sprek te gaan om een samenhangend en langjarig plan 
van aanpak te ontwikkelen om de grote uitdagingen 
van werkgelegenheid in Oost-Groningen aan te pakken. 
GroenLinks wil extra aandacht voor de forse mismatch 

tussen vraag en aanbod in banen voor mensen met een 
arbeidshandicap en jongeren. Daarnaast willen we meer 
faciliteiten voor werkzoekenden om in Duitsland aan de 
slag te gaan.  In de motie ook aandacht voor de koppeling 
van de regio Groningen-Assen en de Eemshaven als aan-
trekkelijk werk-en woongebied. Daarbij is een creatieve 
klasse, zoals geformuleerd door socioloog Richard Flo-
rida, voorwaarde. Daarom moet er ook ruim aandacht 
zijn voor de creatieve industrie en recreatie/toerisme. De 
motie is aangenomen, wat betekent dat Gedeputeerde 
Staten binnen drie maanden moeten aangeven welke ini-
tiatieven door het college zijn genomen, hoe er samen-
werkingslijnen zijn gelegd en wanneer het plan van aan-
pak voor langjarig effect klaar is.

De fractie is blij dat er door het aannemen van deze mo-
tie nu daadwerkelijk iets lijkt te gebeuren. We zullen de 
komende maanden er scherp op toezien hoe GS uitvoe-
ring geeft aan de uitvoering van de motie.

Gerda van Galen

FNV-plan voor 
noordelijke 
werkgelegenheid

De Statenfractie heeft tijdens een werkbezoek aan de FNV 
gesproken over hun ‘Werkgelegenheidsplan Noord-Neder-
land’. Op dit moment zijn in Drenthe, Friesland en Gro-
ningen direct 74.000 mensen beschikbaar voor de arbeids-
markt. Daarnaast zijn er nog eens 28.000 die aan het werk 
zouden kunnen als hun afstand tot de arbeidsmarkt niet 
zo groot zou zijn. Voeg daaraan toe dat de werkloosheid 
in Noord-Nederland altijd hoger is dan in de rest van het 
land en je hebt te maken met een fors probleem.

Het FNV-plan bevat drie onderdelen: jong voor oud, de 
inzet van voorwaarden van aanbestedingen en voorko-
men van verdringing. 

Jong voor oud
‘Jong voor oud’ is precies wat het zegt: mensen die de 
pensioengerechtigde leeftijd naderen stoppen met wer-
ken en maken plaats voor jonge opvolgers. Zij krijgen 
naast de WW een aanvulling tot hun normale salaris 
door de werkgever die dat kan betalen uit de winst die hij 
maakt door het lagere salaris van de jongere werknemer. 
Uitvoering van het plan gedurende twee jaar zou kun-
nen leiden tot arbeidsplaatsen voor 10.000 mensen die 
nu zonder werk zitten. Uiteraard moet er in de wet- en  
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Sinds enige tijd is de OV-chipkaart de enige manier 
waarop je nog met trein en bus kunt reizen. Mijnheer 
Jansen was daar geen voorstander van. Zijn ervaringen 
met de OV-chipkaart waren  nu niet bepaald onverdeeld 
gunstig. 
Toen de OV-chipkaart net ingevoerd was, nam hij de Ar-
riva-trein naar Scheemda. Dat bleek een dure zaak want 
het kortingsproduct dat op zijn kaart stond werd niet 
verrekend en hij betaalde de volle mep. 
Dat mocht hem niet afhouden van de inzet van zijn kaart 
richting het zuiden. De eerste keer was hij aan de late 
kant en hield zijn kaart per ongeluk voor het verkeerde 
paaltje. Onmiddellijk uitchecken was niet mogelijk. Aan-
gezien de trein binnen een minuut zou vertrekken, stapte 
hij in zonder bij de goede vervoerder ingecheckt te zijn. 
Voor een eerlijk iemand als mijnheer Jansen een nare er-
varing en hij wachtte in vreze op de conducteur die hele-
maal niet kwam.
Na deze twee mislukte pogingen om de OV-chipkaart 
onder de knie te krijgen ging het goed, al vond mijnheer 
Jansen dat conducteurs wel erg vaak wat bedenkelijk 
naar zijn kaart keken als ze hem voor hun leesapparaat 
hielden. Uiteindelijk vroeg hij maar eens wat er aan de 
hand was en het bleek dat de gegevens op de kaart niet 
helemaal in orde waren. Bij het loket konden ze zien dat 
er twee personen op zijn kaart stonden. Beiden met zijn 
naam, maar met verschillende geboortedata. Dat was ook 
de reden dat hij geen korting kreeg in Arriva-treinen! 
Met een nieuwe kaart ging het daarna prima.
Tot enkele weken geleden. De paaltjes op de perrons la-
zen de kaart steeds moeizamer in. Mjinheer Jansen hield 
het op toeval, maar op een gegeven moment gebeurde er 
helemaal niets meer. Dus naar het loket. Daar konden ze 
hem ook niet lezen en mijnheer Jansen kreeg een formu-
lier mee om een nieuwe kaart aan te vragen want deze 
was defect. De nieuwe kaart kostte € 11, maar als je kaart 
defect is krijg je dat geld terug. Je vult dan een formulier 
in en plakt de oude kaart erop. Na tien dagen kreeg mijn-
heer Jansen het bericht dat zijn kaart niet defect was en 
dat hij zijn geld niet terug kreeg. Hij diende een klacht 
in via de website en uiteindeijk kreeg hij toch zijn geld 
terug; niet omdat hij er recht op had, maar ‘uit coulance’. 

Aan dat alles moet mijnheer Jansen denken als hij in de 
krant leest dat de regering zonder discussie of stemming 
in de Tweede Kamer wetgeving heeft geïntroduceerd die 
het mogelijk maakt bijna twintig  databestanden met ge-
gevens van burgers met elkaar te verbinden. 

Henk de Weerd

Column
OV-Chipkaart

regelgeving het een en ander veranderen, 
maar dat zou eigenlijk geen probleem moe-
ten zijn als je de werkloosheid in het noorden 
serieus aan wilt pakken. 

Inzet van voorwaarden van aanbestedingen
Er is in de laatste jaren veel geïnvesteerd in 
Noord-Nederland, maar noordelijke werk-
nemers hebben daar maar in beperkte mate 
van geprofiteerd. Om dat in de toekomst an-
ders te maken stelt de FNV voor dat overhe-
den in inkoop- en aanbestedingsprocedures 
voorwaarden opnemen die een positief effect 
hebben op de arbeidsmarktpositie van onze 
inwoners. Bij de bouw van de kolencentrale 
bijvoorbeeld werden door buitenlandse on-
deraannemers (met eigen personeel) cao en 
wettelijke regels ontdoken. Dat moet voor-
taan voorkomen worden door bij de aanbe-
steding vast te leggen dat opdrachten moeten 
worden uitgevoerd met inachtneming van 
cao’s en andere wettelijke bepalingen. De 
hoofdaannemer wordt daarvoor verantwoor-
delijk gesteld. 
Ander voorbeeld. Omdat infrastructurele 
projecten, zoals de verbouwing van het stati-
on in Groningen, veel voorbereidingstijd kos-
ten, kan, als nu al duidelijk worden gemaakt 
welk soort werk straks gevraagd wordt, daar 
nu in opleiding en scholing op vooruitgelo-
pen worden. 

Voorkomen van verdringing
De FNV vreest dat door de participatiewet 
normaal betaalde werknemers zullen worden 
verdrongen door bijvoorbeeld mensen die 
vanuit de bijstand verplicht aan de slag moe-
ten. Dat is niet de bedoeling van de participa-
tiewet, maar het kan er vanwege de noodzaak 
dat gemeenten moeten bezuinigen heel goed 
een gevolg van zijn.  Men zoekt nog naar op-
lossingen voor dit probleem.

De plannen van de FNV zijn een eerste aan-
zet en bieden in elk geval meer perspectief 
dan passief wachten tot de crisis voorbij is en 
de markt de werkloosheid gaat oplossen. Dat 
is in het noorden al jaren niet meer het geval.
 

Henk de Weerd
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