Verantwoording en advies kandidatencommissie GLZH PS2019
Inleiding
Op 30 april 2018 heeft het provinciaal bestuur van GroenLinks Zuid-Holland opdracht verstrekt
aan Alfred Blokhuizen, René van Engelen, Marie José Fles, Ali al Hadaui en Marcel Vissers om
als kandidatencommissie voor de PS verkiezingen van 20 maart 2019 op te treden en advies
uit te brengen over de kandidatenlijst. Op 24 mei is de commissie voor het eerst bijeen
gekomen om haar werkwijze en planning te bespreken. We hebben de sluitingstermijn voor
de kandidaatstelling voor verkiesbare plaatsen vastgesteld op 15 augustus. Op de website en
via mailings heeft het provinciaal bestuur deze termijn en de oproep voor kandidaten kenbaar
gemaakt. Aan kandidaten voor verkiesbare plaatsen is verzocht om 3 referenties op te geven
en/of aanbevelingsbrieven bij te voegen.
In eerste instantie heeft bestuursmedewerker Lisa Sipma de commissie administratief
ondersteund, waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn. Het was echter van meet af aan duidelijk
dat zij gezien haar betrokkenheid bij de programmacommissie niet in de gelegenheid was ook
als secretaris van de kandidatencommissie te fungeren. Door het bestuur is naar
ondersteuning gezocht en dat leidde er toe dat op 12 juni twee leden van de commissie kennis
konden maken met Brian Lammens, actief lid van DWARS Leiden-Haaglanden. Vervolgens is hij
begin juli door het bestuur aangesteld als secretaris voor de kandidatencommissie. We zijn
Brian veel dank verschuldigd voor zijn betrokkenheid en inzet om de onvermijdelijke
documentenstroom in goede banen te leiden.

Aanmelding en eerste gespreksronde
Op zaterdag 18 augustus heeft de kandidatencommissie in een zwoele openluchtvergadering
de bij de secretaris binnengekomen aanmeldingen overzien en besproken. Bij de sluiting van
de kandidaatstelling voor de verkiesbare plaatsen op 15 augustus hadden zich 21 kandidaten
aangemeld. Van deze kandidaten waren er 16 in beginsel beschikbaar voor een direct
verkiesbare plaats of opvolgingsplaats. Eén kandidaat trok zich al snel om persoonlijke
redenen terug. De kandidatencommissie heeft besloten alle andere kandidaten, dus ook die
voor onverkiesbare plaatsen, uit te nodigen voor een eerste gesprek tussen 20 augustus en 1
september. Alleen met een kandidaat van buiten de provincie die aangegeven had uitsluitend
voor een aanbevelingsplaats te opteren heeft de commissie niet gesproken. Met één
kandidaat heeft door omstandigheden het eerste gesprek pas later plaatsgevonden.
Bij deze eerste gesprekken van ongeveer drie kwartier waren doorgaans drie of vier leden van
de commissie aanwezig en is aan de hand van de schriftelijke motivatie ingegaan op de visie
van de kandidaat op de provincie als bestuurslaag, op provinciale onderwerpen en op de
mogelijke eigen rol binnen PS. Daarnaast is gesproken over ervaring, expertise, rollen in een
team en politieke gevoeligheid. In de gesprekken is veel aandacht besteed aan het onderwerp
integriteit. Hieronder is daar een aparte paragraaf aan gewijd.
In deze ronde is ook in beeld gebracht vanaf welke plaats kandidaten beschikbaar zijn. Aan de
kandidaten die niet beschikbaar waren voor het lijsttrekkerschap is duidelijk gemaakt dat we
pas na het bekend worden van de uitslag van het lijsttrekkersreferendum in staat zijn om een
advies over plaats 2 en verder op te stellen, maar dat wij van de luwte van het referendum
gebruik zullen maken om referenten te raadplegen en tweede gesprekken te voeren. Met de
potentiële kandidaten voor het lijsttrekkerschap zijn al in de eerste weken van september

vervolggesprekken gevoerd, omdat over de deelnemers aan het lijsttrekkers-referendum
uiterlijk 17 september advies uitgebracht moest worden. Referenten van deze kandidaten zijn
geraadpleegd en op vrijdagavond 14 september is de commissie langdurig bijeen geweest om
ons beeld per persoon in compacte en treffende teksten te vatten, die na te lezen zijn in de
betreffende aanbeveling.
In de inleiding bij ons advies noteerden wij: "De kandidatencommissie is blij verrast met de
grote belangstelling voor het lijsttrekkerschap. We kunnen vol overtuiging vier enthousiaste,
betrokken en gemotiveerde partijgenoten presenteren die allemaal zeer geschikt en
tegelijkertijd zeer verschillend zijn. De leden hebben dus echt iets te kiezen. We hopen dat
onze aanbevelingsteksten samen met de eigen presentatie van de kandidaten, het onderlinge
debat en de interne campagne een goed beeld bieden. Wij hebben er vertrouwen in dat onze
leden uit deze vier topkandidaten de allerbeste lijsttrekker voor GroenLinks Zuid-Holland
zullen kiezen."
We hebben de interne campagne en de referendumuitslag uiteraard met veel belangstelling
gevolgd en menen dat we met Berend Potjer inderdaad een uitstekende lijstaanvoerder
hebben.

Integriteit
Voorafgaand aan het eerste gesprek is aan alle kandidaten gevraagd om de
integriteitsverklaring in te vullen conform het integriteitsprotocol dat daartoe door het
partijbestuur is vastgesteld. Daarnaast is ter voorbereiding van elk gesprek door tenminste
één commissielid gekeken wat er op internet en sociale media over de betreffende kandidaat
te vinden is. Het belang van integer handelen en het voorkomen van persoonlijke
afbreukrisico's en risico's voor GroenLinks is met de kandidaten nadrukkelijk besproken. In een
enkel geval was het formulier nog niet bij het eerste gesprek ingevuld, wat soms te maken had
met de korte termijn waarop afspraken werden ingepland. Ook in dat geval is het belang van
integriteit nadrukkelijk aan de orde geweest en is het formulier later door de commissie
bekeken. Voor zover de kandidaat nu of in het verleden een afdrachtverplichting heeft of had
aan de partij is conform de landelijke richtlijnen bij het landelijk bureau geverifieerd of aan
deze verplichtingen is voldaan.
De kandidatencommissie is tot het oordeel gekomen dat er bij geen van de kandidaten enige
reden tot twijfel is ten aanzien van de integriteit.
Ook kandidaten die nadien hebben gereageerd op de oproep voor aanbevelingsplaatsen
moeten om tot de lijst toegelaten te worden een integriteitsverklaring invullen. Dat geldt óók
voor kandidaten die door het provinciaal bestuur of de kandidatencommissie zelf benaderd
worden voor een aanbevelingsplaats. Deze verklaringen worden zorgvuldig bekeken door de
commissie en indien er vragen over zijn worden de kandidaten daarover benaderd. De
integriteitsverklaringen van de leden van de kandidatencommissie die op verzoek van het
provinciaal bestuur op een aanbevelingsplaats staan worden uiteraard niet door de commissie
zelf bekeken maar door het provinciaal bestuur getoetst.

Tweede gespreksronde en advies
In september hebben twee kandidaten voor een verkiesbare plaats zich om persoonlijke
redenen teruggetrokken. Eén van hen blijft wel beschikbaar voor een aanbevelingsplaats. In
de maand oktober zijn, deels vooruitlopend op de referendumuitslag voor plaats 1,
vervolggesprekken gevoerd met acht kandidaten die volgens de commissie, uiteraard naast de
vier lijsttrekkerskandidaten, in beginsel geschikt geacht worden voor het statenlidmaatschap
of een opvolgingsplaats. Van al deze kandidaten zijn door de commissie tenminste twee
referenten geraadpleegd. De inzichten van deze referenten zijn besproken met de kandidaten
en er is in het gesprek nader ingezoomd op een mogelijke rol binnen de fractie. Ook is aan de
kandidaten gevraagd zelf een casus voor te bereiden die men in de provincie zou willen
aankaarten. Er is in deze tweede ronde naar gestreefd om alle commissieleden met alle
kandidaten voor verkiesbare plaatsen te laten kennismaken. Dit is in bijna alle gevallen gelukt.
Aan de drie lijsttrekkerskandidaten die geen Berend heten is de gelegenheid geboden om na
het bekend worden van de uitslag van het referendum nogmaals een gesprek met de
commissie aan te gaan. Deze kandidaten hebben alle drie aangegeven daar geen behoefte aan
te hebben en hun kandidatuur voor een verkiesbare plaats zonder meer te handhaven. De
commissie heeft nog drie kandidaten die zich later hadden aangemeld voor een onverkiesbare
plaats uitgenodigd voor een gesprek over hun mogelijke rol in de campagne en steunfractie.
Op 1 november is de commissie bijeen geweest in de royale fractiekamer van GroenLinks Delft
om ons advies voor de ledenvergadering op te stellen. Eén commissielid was wegens ziekte via
de digitale snelweg present. We hebben daarbij nogmaals vastgesteld wat we ook in onze
gesprekken met de kandidaten gedeeld hebben: met dit geweldige aanbod aan uitstekende
kandidaten kan onze Statenfractie probleemloos tweemaal verdubbelen. We moeten er
echter van uitgaan dat een enkelvoudige verdubbeling van 3 naar 6 zetels reëler is en daar
hebben we dan ook ons advies op gebaseerd. Dat betekent dat met name de kandidaten die
op de rand of net buiten de top 6 staan naar ons oordeel zonder meer de kwaliteiten hebben
voor een direct verkiesbare plaats. De afweging was dan ook zeker niet eenvoudig, maar de
kandidatencommissie is er unaniem van overtuigd dat we tot de best mogelijke volgorde zijn
gekomen. Gemengde gevoelens bij de rangschikking hadden we zeker binnen onszelf maar de
commissie is tot gezamenlijke conclusies gekomen zonder dat er ook maar éénmaal "koppen"
geteld hoefden worden. We zijn trots dat we deze lijst mogen presenteren met jong talent en
ervaring in de top, en nieuwkomers met heel veel bagage daar direct achter.
De kandidaten voor een verkiesbare plaats zijn door de voorzitter van de commissie op
zaterdag 3 november geïnformeerd over het advies. Voor één kandidaat gaf dat aanleiding om
zich na enige bedenktijd alsnog terug te trekken. We hebben alle begrip voor deze afweging
en hopen de betreffende kandidaat nog vaak tegen te komen binnen onze partij.
Alle kandidaten in de top 20 hebben ingestemd met de korte tekst waarmee we hen
getypeerd en onze voordracht gemotiveerd hebben. We vertrouwen er op dat ze dat met hun
eigen presentatie nog meer kleur zullen kunnen geven. We prijzen ons gelukkig met een
enorm aanbod aan jong talent, wat ons in staat stelt om in onze voordracht vanaf plaats 13 tot
en met 20 te tonen dat GroenLinks letterlijk en figuurlijk de toekomst heeft!
Voor ons was het een groot genoegen om met zoveel gepassioneerde partijgenoten te mogen
spreken. We danken de provinciale afdeling en het bestuur voor het in ons gestelde
vertrouwen.
Alfred Blokhuizen, René van Engelen, Marie José Fles, Ali al Hadaui, Marcel Vissers (voorzitter).

