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Aan:   De afdelingssecretarissen 
 De gewestelijke afgevaardigden 
  
Van:  Het gewestelijk bestuur 
 
19 november 2014 
 

Betreft:  Concept PvdA kandidatenlijst voor de verkiezingen van provinciale staten 

 

Partijgenoten, 

 

In de gewestelijke ledenvergadering van 22 maart 2014 is een notitie “Op weg naar de verkiezingen 
van provinciale staten in 2015” vastgesteld.  Met betrekking tot de kandidaatstelling zijn de volgende 
besluiten genomen: 

₋ Af te zien van een ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap 
₋ De lijsttrekker is de politiek leider van de fractie 
₋ Vaststellen van het fractieprofiel en het profiel voor de gedeputeerde 
₋ Bij het vaststellen van de kandidatenlijst is duidelijk wie de beoogd fractievoorzitter is en de 

beoogd gedeputeerde 
₋ Een kandidaatstellingscommissie samen te stellen met de opdracht advies uit te brengen aan het 

gewestelijk bestuur over de kandidatenlijst  
₋ Het gewestelijk bestuur opdracht te geven de commissie in overleg met de beoogd voorzitter 

samen te stellen en de samenstelling ter besluitvorming voor te leggen aan de gewestelijke 
ledenvergadering van 28 juni 2014 

₋ Op 13 december 2014 een gewestelijke ledenvergadering te houden waar de kandidatenlijst 
wordt gepresenteerd en vastgesteld.  
 

De kandidaatstellingscommissie 

De gewestelijke ledenvergadering  heeft de commissie als volgt samengesteld: Henk Leenders 
(voorzitter), Nellie de Bont, Annemiek Jetten, Frank Wolff, Eric Lameijn en Ellen van der Wal. De 
commissie is in wisselende samenstelling de afgelopen weken frequent bij elkaar geweest en is 
daarbij ondersteund door de secretaris van het bestuur Henk Leunk.  

Sollicitatie selectieproces  

De instroom van het aantal partijgenoten dat een plaats op de kandidatenlijst ambieerde was 
gebaseerd op een tweetal oproepen van het gewestelijk bestuur, gericht aan alle Zeeuwse leden. 
Meer dan 30 partijgenoten hebben gesolliciteerd of hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt om 
op de lijstduwers plaatsen te staan. Daarnaast heeft het gewestelijk bestuur actief partijgenoten 
benaderd om als lijstduwer de campagne actief te willen ondersteunen. In het bijzonder is een 
beroep gedaan op onze wethouders, en  in de gemeenten waar de PvdA niet in het college 
deelneemt , op de fractievoorzitter.  

 Uit de sollicitaties kwam veel betrokkenheid bij (de uitgangspunten van) de partij, veel kwaliteit en 
veel motivatie naar voren.  De commissie heeft zich een grote inspanning getroost om jegens alle 
kandidaten de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten.   
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De profielschets 

De profielschets is uitgangspunt geweest voor alle gesprekken met de kandidaten.  

 

De opdracht 

De commissie kreeg als opdracht mee om, voor wat betreft de verkiesbaar geachte plaatsen op de 
nieuwe kandidatenlijst, rekening te houden met de vastgestelde profielschets  en de volgende 
uitgangspunten zoals vastgesteld in notitie “op weg naar de verkiezingen van provinciale staten in 
2015”: 

De nieuwe fractie is een goede mix van ervaren leden, nieuwe talenten, generalisten en specialisten.  

 De leden kunnen goed en loyaal samenwerken in teamverband 

 De fractie kent een evenwichtige samenstelling qua verdeling van mannen en vrouwen en 
weerspiegelt de diversiteit en pluriformiteit van de Zeeuwse samenleving.  

 Bij de samenstelling van de lijst worden geen concessies gedaan aan kwaliteit. Alle kandidaten, 
van de eerste tot de laatste plaats, dienen te beschikken over de kwaliteit en vaardigheden die 
nodig zijn om de rol van volksvertegenwoordiger te kunnen vervullen.  

 Bij de samenstelling van de lijst wordt rekening gehouden met een geografische spreiding over 
de provincie.  

 

Het gewestelijk bestuur heeft de kandidaatstellingscommissie een advies, gebaseerd op 
voortgangsgesprekken, meegegeven omtrent de zittende fractieleden die een nieuwe periode 
ambieerden. Allen kregen een positief advies mee. Vier leden in de fractie hebben, gelet op hun 
leeftijd, aangegeven dat de nieuwe periode hun laatste periode zou zijn. De huidige fractievoorzitter 
begint bij herbenoeming ook aan een laatste periode. Het bestuur heeft de 
kandidaatstellingscommissie gevraagd in het selectieproces aandacht te hebben voor de continuïteit 
in 2019 met name wat betreft de dragende functies in de fractie. 

Werkwijze 

In een schriftelijke ronde  heeft de commissie alle binnengekomen brieven beoordeeld en is een 
taakverdeling afgesproken.  Alle kandidaten hebben een gesprek gehad met minimaal drie leden van 
de commissie. In enkele gevallen heeft een tweede gesprek plaatsgevonden met de andere leden 
van de commissie. 

In een plenaire bespreking  heeft de commissie een analyse gemaakt van alle gevoerde gesprekken 
met de kandidaten. Vastgesteld moet worden dat de vele wensen ten aanzien van de lijst geleid 
hebben tot intensieve discussies. Een vertegenwoordiging van de commissie heeft enkele 
discussiepunten besproken met een vertegenwoordiging van het bestuur. Uiteindelijk heeft dit ertoe 
geleid dat de commissie unaniem kon zijn in haar beoordeling van de kandidaten. Het gewestelijk 
bestuur heeft in haar vergadering van 12 november 2014 besloten het advies van de commissie over 
te nemen en voor te leggen aan de ledenvergadering. De beoogd lijsttrekker is in de gelegenheid 
gesteld met het bestuur zijn visie op de lijst te delen. 
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 De kandidatenlijst  

De commissie heeft, zoals gesteld unaniem, een kandidatenlijst aan het bestuur aangeboden met 26 
namen. Bij de eerste 6 plaatsen (die verkiesbaar worden geacht) heeft de commissie continuïteit en 
vernieuwing zichtbaar gemaakt en tevens rekening gehouden met de speerpunten van beleid, 
regionale spreiding  en diversiteit. De commissie heeft er alle vertrouwen in dat deze kandidaten 
goed kunnen samenwerken, elkaar kunnen aanvullen en versterken.  

Aan de gewestelijke vergadering wil bestuur en commissie  meegeven dat het opstellen van een 
kandidatenlijst een kwestie is van zorgvuldig afwegen van een aantal factoren die alle strijden om 
‘voorrang’. De commissie heeft naar eer en geweten en met inzet van veel tijd en energie de lijst 
samengesteld. Bestuur en commissie doen dan ook een beroep op de gewestelijke vergadering de 
lijst in tact te laten. 

De ontwerplijst: 

1.  Ben de Reu, Vlissingen, 64, Lijsttrekker en kandidaat gedeputeerde 
Ben is in de huidige periode een goed bestuurder gebleken met draagvlak binnen coalitie, 
staten en in de provincie. De samenwerking met de fractie is goed. Heeft een breed netwerk 
in de provincie, Den Haag en Brussel. 

2. Annebeth Evertz, Wemeldinge, 43, kandidaat fractievoorzitter 
Heeft een gedegen invulling gegeven aan het fractievoorzitterschap. Heeft het vermogen van 
de fractie een team te maken. Investeert in goede verhoudingen met coalitiepartners en 
andere Statenfracties.  Kan ervaring overdragen aan nieuwkomers binnen de fractie. 

3. Anita Pijpelink, Middelburg, 40 
Zeer duidelijk politiek talent met de potentie en competenties voor dragende functies in de 
toekomst. Heeft goed zicht op de verschillende aspecten van het besturen van de provincie.  
Heeft interne partijtrainingen gevolgd. 

4. Ralph van Hertum, ’s Heer Hendrikskinderen, 27 
Bevlogen kandidaat. Is in staat anderen te overtuigen. Is een talent voor de toekomst. Actief 
binnen de partij (o.a. als campagnestrateeg en ledenwerver), binnen de afdeling Goes en had 
een groot aandeel in de oprichting van de Jonge Socialisten Zeeland. 

5. Anton van Haperen,  Koudekerke, 65 
Deskundig op het gebied van ruimte, ecologie en water. Heeft daarmee waardering geoogst 
en  gezag opgebouwd in de staten en in het college.  Duidelijke inbreng in de fractie, ook op 
andere dossiers. Hoofdredacteur van het provinciale programma.  Is in staat ervaring over te 
dragen aan nieuwkomers.  

6. Bayram  Erbisim,  Terneuzen,  35 
Lid van de huidige fractie. Goed ingewerkt. De opgedane ervaring kan in een nieuwe periode 
sterk worden ingezet. Heeft een groot netwerk in Oost- en West Zeeuws Vlaanderen 

7. Frank van Oorschot, Terneuzen,39 
Kersvers lid van de huidige fractie. Ervaring als gemeenteraadslid in Terneuzen. Brede inzet 
voor de partij, o.a. als campagnestrateeg en kandidaat voor de Europese verkiezingen. Heeft 
zich snel ingewerkt op de provinciale financiën. 

8. Hans van Stel, Kruiningen, 58 
Goede kennis van overheidsorganisaties en de onderscheiden takenpakketten. Heeft 
(werk)ervaring bij Rijk, Provincie en Waterschap.  Gemeenteraadslid geweest in 
Waddinxveen. Generalist die breed inzetbaar is. Is communicatief sterk. 

9. Leila Kallal, Yerseke, 19 
De commissie ziet in haar een talent voor de toekomst. Is goed in staat haar visie op de 
maatschappij vanuit de sociaal democratische waarden te verwoorden.    
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10. Frits de Kaart, Goes, 68 
Heeft 20 jaar ervaring als gemeenteraadslid. Is een doener. Echte volksvertegenwoordiger. In 
staat om de burger te betrekken bij het dossier mobiliteit. Actief binnen de PvdA in Goes en 
binnen het buurt- en wijkwerk . In staat kennis over te dragen aan nieuwkomers. 

11. Ron de Kort, Vogelwaarde, 61 
In de huidige periode lid van de fractie. Voorzitter van de commissie Ruimte, Ecologie en 
Water. Ruime ervaring als gemeenteraadslid in Hulst. Betrokken PvdA-er. Actief binnen de 
vakbeweging. Groot netwerk in Zeeuws Vlaanderen. 

12. Wouter van der Pijl, Goes, 26 
Talent voor de toekomst. Actief binnen de JS. 

13. Jan Schaalje, Oostburg, 63 
Oud wethouder gemeente Sluis, ervaren bestuurder en ambtenaar. Goede coach. 

14. Marga de Brauwer, Middelburg, 55 
Ervaring als gemeenteraadslid te Middelburg 

15. Bob van Schuylenburch, Middelburg, 42 
Betrokken sociaal democraat. Actief binnen de afdeling en gewest. 

16. Jan Koopman, Oost Souburg, 61 
Voormalig fractievoorzitter Vlissingen. Ervaring in de gemeentepolitiek. 

17. Jan van der Voorde, Middelburg, 61 
18. Jan Oudesluijs, Sint Maartensdijk, 61 
19. Maryska Nastaly, Vlissingen, 60 
20. Wim ten Hoor, Sas van Gent, 68 
21. Amanda van Hertum, ’s Heer Hendrikskinderen, 23 
22. Koos Weijdt, Sint Annaland, 50 
23. Hassan Akleem, Schoondijke, 48 
24. Aysegül Devrim, Goes, 34 
25. Christiana van ’t Westende, 52 
26. Saskia Szarafinski, Middelburg, 49 
27. Cees Liefting, Terneuzen, 56 
28. Conny Miermans, Heinkenszand, 62 
29. Chris Maas, Domburg, 63 
30. Frank Smits, Hulst, 57 
31. Barend de Lange, Vlissingen, 38 
32. Wiert Omta, Oud Sabbinge, 59 
33. Dieuwke Louwrink, Krabbendijke, 64 
34. Robert Evers, Aardenburg, 35 
35. Jan Heshof, Oud Vossemeer, 59 
36. Petri d’Anjou-Lems, Zierikzee, 59 
37. Joyce Bommer, Kapelle, 49 
38. Ellen van der Klooster, Wissenkerke, 50 
39. Corine van der Vliet, Ellemeet, 47 
40. Peter de Doelder, Middelburg, 61 
41. Kees Knuit, Hansweert, 73 
42. Youssef Bouziani, Vlissingen, 44 
43. Albert de Vos, Zierikzee, 59 
44. Joyce Vermuë,  Schoondijke, 29 
45. Evie Malawauw, Middelburg, 60 
46. Lilian Schoone,  Nisse, 62 
47. Mehmet Kavsitli, Middelburg,  
48. Albert de Vries, Middelburg, 59 
49. Piet Hamelink, Wissenkerke, 65 


