Aanbevelingsteksten per kandidaat
2. Armine Stepanyan
31 jaar, Den Haag
Armine is een talentvolle kandidaat met passie voor politiek. Zij kan zaken snel doorgronden
en politiek duiden. Vanuit haar werk als beleidsmedewerker duurzame leefomgeving bij de
VNG heeft zij een duidelijke visie op de rollen en taken van de provincie. Zij durft zaken
bespreekbaar te maken. Armine is leergierig en heeft een groot doorzettingsvermogen.
Met haar enthousiasme, uitstraling, kennis en kracht ziet de kandidatencommissie deze
nieuwkomer op de lijst als een grote belofte voor de toekomst. Armine kreeg veel stemmen
van de leden bij het lijsttrekkersreferendum. De kandidatencommissie zet dit nieuwe talent
op plek 2, tussen de twee ervaren kandidaten Berend en Anneloes in.

3. Anneloes van Hunnik
27 jaar, Zwijndrecht
Anneloes is een jonge en kundige kandidaat met 4 jaar ervaring als Provinciale Statenlid. Zij
is een goed netwerker en weet verbindingen te leggen met andere partijen. Daardoor weet
zij resultaten te boeken. Zij heeft zich nadrukkelijk geprofileerd op het woondossier, de kust
en het ruimtelijk beleid. Anneloes is toegankelijk en heeft een goed gevoel voor humor.
Anneloes zorgt voor continuïteit en stabiliteit in de komende vier jaar, maar zeker ook voor
verdere groei en ontwikkeling. Voor de kandidatencommissie is Anneloes met haar ervaring,
kennis en persoonlijkheid onmisbaar voor de top 3 van de lijst.

4. Sinan Özkaya
31 jaar, Delft
Sinan is een betrokken en authentieke kandidaat die met zijn jonge leeftijd al 8 jaar ervaring
vanuit de gemeentepolitiek met zich meebrengt. Binnen de partij heeft hij indruk gemaakt
met zijn vermogen om verschillende belangen goed te overzien en mensen met elkaar te
verbinden. Hij luistert goed en weegt zorgvuldig af, maar is niet bang om een eigen mening
te hebben. Hij draagt vol overtuiging zijn GroenLinkse idealen uit en kan standpunten goed
richting media vertalen. Sinan is blijmoedig en optimistisch en denkt altijd in oplossingen.
De kandidatencommissie is er van overtuigd dat Sinan met zijn ervaring, vaardigheden en
persoonlijkheid een aanwinst voor de Statenfractie is en draagt hem voor op plaats 4.

5. Robert Klumpes
51 jaar, Rotterdam
Robert is een uitermate loyale kandidaat die bij de aankomende verkiezingen ongeveer een
jaar ervaring als Statenlid zal hebben. Hij trad eerder op als vervanger en heeft in de
tussentijd heel actief meegedacht met de fractie. Hij is als Statenlid een harde werker en een
dossiervreter. Robert is een echte "campaigner": hij heeft zijn gezicht veel laten zien bij

verschillende bijeenkomsten in zijn eigen woonplaats en daarbuiten voor schone lucht,
duurzaamheid en voldoende sociale woningbouw. Robert is een verbindende teamspeler die
nu de provincie als speelveld op zich heeft genomen.
De kandidatencommissie ziet in Robert een kandidaat die er ook de volgende Statenperiode
vol voor zal gaan. De commissie heeft er vertrouwen in dat Robert de komende periode
verder zal groeien in strategie en in het politieke handwerk en draagt hem voor op plaats 5.

6. Ariëtte Kasbergen
56 jaar, Rotterdam
Ariëtte is een stevige en daadkrachtige kandidaat met ruime leidinggevende ervaring binnen
de culturele sector. Zij beseft dat de provincie zich vooral richt op de fysieke leefomgeving en
heeft de commissie overtuigd ook daarin haar vaardigheden te kunnen benutten. Daarnaast
zal ze zich graag inzetten om de te magere sociale agenda van de provincie te versterken.
Ariëtte kent de maatschappelijke problematiek in onze steden goed. Ze is inhoudelijk sterk en
kan bijdragen aan het verder brengen van vraagstukken. Ze is goed in het ontwikkelen van
een visie maar ook in het vertalen naar acties. Ariëtte is een snelle denker en kan een stevig
verhaal neerzetten.
Ariëtte heeft veel ervaring mèt de politiek en wil nu graag zelf de actieve politiek in. De
kandidatencommissie is ervan overtuigd dat ze met haar kennis, ervaring en de bereidheid
tot het aanpakken van nieuwe zaken een aanwinst voor GroenLinks Zuid-Holland is en draagt
haar voor op plaats 6.

7. Menno Siljee
51 jaar, Schiedam
Menno is een welbespraakte kandidaat met ruime ervaring als wethouder en raadslid voor
de PvdA. Hij heeft een overtuigende keuze gemaakt voor GroenLinks. Hij is zelfverzekerd,
analytisch en pragmatisch. Hij is een goed onderhandelaar en heeft een heldere kijk op
provinciale politiek. Menno is gedreven en een echte teamspeler, die weet te binden en zich
goed kan profileren.
Menno neemt veel bestuurlijke ervaring mee en is daardoor breed inzetbaar op diverse
beleidsterreinen. De kandidatencommissie is er van overtuigd dat hij een sterk GroenLinks
statenlid zal zijn en draagt hem voor op plaats 7.

8. Joop Schippers
62 jaar, Rotterdam
Joop is een scherp denker met een grote expertise op sociaal en economisch terrein. Hij heeft
een duidelijke visie op de (provinciale) economie. Joop is een plezierig mens, helpt anderen
graag en is een echte teamspeler. Hij heeft media-ervaring en communiceert helder. Joop is
doelgericht, overtuigend en niet snel van zijn stuk te krijgen.
De kandidatencommissie vindt Joop een aanwinst voor de provinciale politiek. De GroenLinks
fractie zal goed gebruik kunnen maken van zijn kennis en kunde. De commissie draagt hem
voor op plaats 8.

9. Ruth Noorduyn
60 jaar, Gouda
Ruth is een betrokken kandidaat met een brede ervaring op de dossiers die onder de
verantwoordelijkheid van de provincie vallen. Haar expertise ligt vooral op de groene
onderwerpen, in het bijzonder duurzaamheid, energie en milieu. Zij heeft diverse functies
binnen GroenLinks bekleed en is sinds 2015 delegatielid voor de European Green Party. Ruth
koppelt bevlogenheid aan deskundigheid, een krachtige combinatie. Ze heeft daarbij een
vrolijke positieve insteek.
Ruth is werkzaam bij de Omgevingsdienst Midden Holland. Vanwege dit werk is zij op dit
moment (nog) niet beschikbaar voor een direct verkiesbare plaats, maar wel voor een
opvolgingsplaats en een rol in de steunfractie. Haar combinatie van kennis en ervaring kan
goed gebruikt worden door de toekomstige fractie en de kandidatencommissie draagt haar
dan ook graag voor op plaats 9.

10. Nol van Gerven
24 jaar, Utrecht
Nol is een debatvaardige jonge kandidaat die het afgelopen jaar als politiek secretaris van
DWARS de landelijke politiek nauwgezet gevolgd heeft. Hij kan het belang van provinciale
onderwerpen goed onder woorden brengen en is niet te beroerd om voor de partij een stap
extra te doen. Hij is makkelijk in de omgang maar bewaakt wel zijn grenzen. Hij loopt niet
weg voor verantwoordelijkheden als het even tegenzit. Nol is een genuanceerde debater en
kan tegen tegenwind, maar als het om principes gaat kan hij vasthoudend zijn.
Nol studeert na het behalen van zijn Bachelor Milieu-Natuurwetenschappen aan de
Universiteit van Utrecht inmiddels in onze provincie en hoopt hier ook heel snel te wonen. Dat
hoopt de kandidatencommissie ook want we zien in hem een talentvolle kandidaat die in de
steunfractie zijn politieke ervaring verder kan vergroten en extra energie in de fractie kan
brengen. De kandidatencommissie draagt hem voor op plaats 10.

11. Frans-Bauke van der Meer
66 jaar, Dordrecht
Frans-Bauke heeft jarenlang een vooraanstaande rol vervuld in de vredesbeweging en als
bestuurskundige een breed inzicht in de rol en positie van de overheid. Hij kent de relevante
ontwikkelingen en nieuwe dossiers maakt hij zich na gedegen onderzoek en analyse snel
eigen. De thema’s bestuur en duurzaamheid liggen hem goed. Hij heeft in dossiers altijd oog
voor de menselijke maat. Frans-Bauke is een prettige persoonlijkheid en gericht op
samenwerken.
Frans-Bauke ziet het als een uitdaging om mee te denken over provinciale thema's en vanuit
de idealen van GroenLinks aan oplossingen en strategieën mee te werken. De kandidatencommissie vindt hem een aanwinst voor de fractie omdat hij argumentaties goed kan
onderbouwen vanuit zijn expertise. We dragen hem voor op plaats 11.

12. Marieke Spekreijse
27 jaar, Zoetermeer
Marieke is een enthousiaste donkergroene kandidaat die vanuit haar bijna afgeronde studie
bos- en natuurbeheer heel veel inhoudelijke kennis meebrengt. Zij is zeer actief in de afdeling
Zoetermeer en staat daarbij het liefst letterlijk en figuurlijk met de voeten in de modder. Met
haar passie voor natuur en biodiversiteit zal ze een goede bijdrage kunnen leveren aan
provinciale vraagstukken. Zij is nu nog niet beschikbaar voor een verkiesbare plaats maar wil
graag leren voor over vier jaar.
De kandidatencommissie vindt Marieke een talentvolle kandidaat die in een steunfractie veel
groene kennis kan inbrengen en daarbij zelf ervaring kan opdoen met het politieke
handwerk. We dragen haar daarom voor op plaats 12.

13. Stein Smit
21 jaar, Den Haag
Stein is een jong politiek talent en sinds enkele maanden voorzitter van DWARS LeidenHaaglanden. Zijn interesses in vormgeving komen ook tot uiting in het praktisch denken en in
het aandragen van mogelijk werkbare en duurzame oplossingen. Out of the box denken is
hem niet vreemd en hij kan goed omgaan met tegenstellingen.
Stein zou zich goed kunnen ontwikkelen en ervaring opdoen in een steunfractie of werkgroep
naast de nieuwe Statenfractie. De kandidatencommissie ziet in hem een talent voor de
toekomst en draagt hem voor op plaats 13.

14. Anneke Kraamer
23 jaar, Delft
Anneke studeert Chemical Engineering en heeft bestuurservaring opgedaan als secretaris van
de Delftse studentenvakbond VSSD. Daarbij was zij onder andere verantwoordelijk voor de
belangenbehartiging op het gebied van studentenhuisvesting, studenteninkomen en
internationale studenten. Binnen haar masteropleiding richt zij zich op sustainability.
Anneke heeft op dit moment nog niet de ambitie voor een rol in de fractie, maar wil wel de
campagne versterken. Na haar afstuderen is zij in beginsel beschikbaar voor een werkgroep
of steunfractie. De kandidatencommissie draagt haar voor op plaats 14.

15. Marijn Prins
19 jaar, Rotterdam
Marijn studeert Marketing of Social Business en is bestuurslid bij DWARS Rotterdam
Rijnmond. Bij de verkiezingen in 2019 zal hij vanuit die rol actief zijn als campagneleider.
Marijn is beschikbaar voor een onverkiesbare plaats en is geïnteresseerd in een mogelijke rol
in een werkgroep of steunfractie. De kandidatencommissie draagt hem voor op plaats 15.

16. Isabel Bos
23 jaar, Den Haag
Isabel studeert Politicologie aan de Universiteit Leiden en is fractiemedewerker bij GroenLinks
Den Haag. Haar interesse in provinciale politiek werd al vroeg aangewakkerd toen ze op haar
vijftiende lid werd van de Jongerenraad Overijssel. Daar behartigde ze de belangen van
jongeren in de provincie en zette ze zich in voor haar geboortestreek Twente. Isabel was
voorzitter van DWARS Leiden-Haaglanden en is sinds dit voorjaar lid van het provinciaal
bestuur. De kandidatencommissie draagt haar voor op plaats 16.

17. Jonathan Thijs
16 jaar, Leiden
Jonathan zit in zijn eindexamenjaar van het Stedelijk Gymnasium Leiden en heeft een passie
voor politiek en debat. Hij is actief binnen DWARS en wil jongeren ervan overtuigen om naar
de stembus te gaan en GroenLinks te stemmen. Jonathan is een welbespraakte en gedreven
kandidaat die ongetwijfeld veel van zich zal laten horen. De kandidatencommissie draagt
hem voor op plaats 17.

18. Ida Vos
19 jaar, Delft
Ida studeert Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is sinds kort bestuurslid
van de afdeling Delft. In de vorige raadsperiode liep ze enige tijd stage bij de Delftse
gemeenteraadsfractie en dit voorjaar was ze als jonge kandidaat erg actief in de campagne
onder jongeren en studenten. De kandidatencommissie draagt Ida voor op plaats 18.

19. Luuk Voncken
21 jaar, Den Haag
Luuk studeert International Public Management en is vertegenwoordiger van de Sector Jong
binnen het Ledenparlement van de FNV. Binnen DWARS was hij onder andere voorzitter van
de Commissie Internationaal en vanuit die rol betrokken bij het opzetten van verschillende
activiteiten en campagnes. Luuk wil zich in de statencampagne inzetten voor betere sociale
huurwoningen en studentenhuisvesting, een groen Zuid-Holland en sterker openbaar vervoer.
De kandidatencommissie draagt hem voor op plaats 19.

20. Niels Goedegebure
18 jaar, Leiden
Niels studeert Technische Bestuurskunde aan de TU Delft en ervaart persoonlijk hoe hoog de
woningnood onder studenten is en hoe groot de knelpunten op het spoor zijn. Hij ziet
tegelijkertijd dat de aandacht voor verduurzaming en innovatie toeneemt en verwacht daarin
een actieve rol van de politiek. Niels wil graag ervaring opdoen met de campagne en zich
inzetten voor GroenLinks. De kandidatencommissie draagt hem voor op plaats 20.

