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Inleiding 

 
Op 18 maart 2015 worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. 
 
Het bestuur van het gewest Zeeland hecht aan een goede voorbereiding en het zorgvuldig 
zetten van stappen in het proces naar deze verkiezingen. Deze notitie is bedoeld als uit-
gangspunt hiervoor.  
 
Over de verschillende stappen in het proces dient de gewestelijke ledenvergadering als 
hoogste orgaan in het gewest uitspraak te doen. Met oog hierop is aan de afdelingsbesturen 
gevraagd hun afgevaardigden naar de gewestelijke ledenvergadering en hun vervangers op-
nieuw te (her) benoemen. Bij de besluitvorming in de gewestelijke ledenvergadering zal 
straks de hand worden gehouden aan het aantal stemgerechtigden dat een afdeling heeft. 
Alleen gewestelijke afgevaardigden of hun plaatsvervangers hebben stemrecht. 
 
Voorgesteld besluit:  
Deel te nemen aan de verkiezingen voor provinciale staten op 18 maart 2015 
 
De weg naar de Statenverkiezingen kent de volgende stappen welke in deze notitie zijn be-
schreven.  
1. Vaststellen door de gewestelijke ledenvergadering van de procedurenotitie 
2. Het actief oppakken van het scouten en scholen van mogelijke kandidaten 
3. Het starten van de voorbereidingen van het verkiezingsprogramma 
4. Het voeren van voortgangsgesprekken met de huidige Statenfractie 
5. Het formuleren van uitgangspunten voor de kandidaatstelling 
6. Het instellen van een kandidaatstellingscommissie met de opdracht een advies uit te 

brengen aan het gewestelijk bestuur voor een kandidatenlijst 
7. Het openstellen van de kandidaatstelling 
8. Het aanstellen van een gewestelijk campagnecoördinator en het instellen van een cam-

pagnecommissie 
 
Per hoofdstuk zijn de nemen besluiten apart aangegeven. 
 

 

1. Scouting, scholing en begeleiding 

 
 
In de vergadering van 23 november 2013 heeft de gewestelijke ledenvergadering ingestemd 
met een separate scoutingnotitie. 
Er is een gewestelijke scoutingcommissie actief. Hierin hebben op dit moment zitting: Dick 
van den Bout en Frank Wolff. 
Vanuit het gewestelijk bestuur is Aty Harwijne contactpersoon voor deze commissie. 
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2. Verkiezingsprogramma 

 
 
Doel en opzet:  
Er moet een helder en aansprekend programma komen, waarin de sociaaldemocratische 
beginselen en de politieke koers van de PvdA duidelijk herkenbaar zijn. Het programma 
moet bondig geformuleerd zijn met per onderdeel duidelijke kernboodschappen (ter ge-
dachtebepaling max. 8-10 pagina’s A4). Het moet in ieder geval bruikbaar zijn voor: 

- Politieke profilering tijdens de verkiezingscampagne van 2015 

- Als vertrekpunt en piketpaal voor de nieuwe fractie, met name ook bij de vorming 

van een nieuw college van GS. 

Aanpak:  
Het programma wordt vastgesteld door de gewestelijke ledenvergadering van 13 september 
2014. Een concept zal worden geschreven door een kleine schrijversgroep. Opdrachtgever is 
het gewestelijk bestuur. De schrijversgroep laat zich voeden door een groep van inhoudelijk 
deskundigen (bijv. portefeuillehouders in provinciale staten en gemeenteraden en materie-
deskundigen buiten de actieve politiek). Met deze deskundigen zullen bilateraal of in groep-
jes gesprekken worden gevoerd. Daarnaast zal een politiek-strategisch klankbord worden 
georganiseerd, dat de schrijversgroep ondersteunt waar het om de hoofdlijnen en de strate-
gie van het nieuwe programma gaat. Dit klankbord zal gevraagd worden om een of enkele 
malen als collectief op een concept te reflecteren.  
Andere bronnen van input voor het te schrijven programma zijn het landelijk basisprogram-
ma en de evaluatie van het programma 2011-2015.  
 
Tijdpad: 
22 maart 2014: Vaststelling procedure en benoeming schrijversgroep 
Maart en april 2014: consultatie deskundigen en schrijven van bouwstenen voor concept 
Mei 2014: ontwerp van een eerste conceptprogramma 
Eind mei/begin juni: consultatie van het politiek-strategisch klankbord 
Eind juni: definitief conceptprogramma in ontwerp gereed. 
Juli/augustus: mogelijkheid tot indienen van amendementen door de afdelingen 
13 september: behandeling en vaststelling in de gewestelijke ledenvergadering 
 
Bemensing: 
Schrijversgroep: Anton van Haperen (voorzitter), Maarten Rossen (secretaris) en Wouter van 
Zandbrink 
Te consulteren deskundigen: nader te bepalen door de schrijversgroep 
Politiek-strategisch klankbord: nader te bepalen door de schrijversgroep 
 
Voorgestelde besluiten: 

a. Instemmen met de werkwijze om te komen tot een concept verkiezings-
programma 
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b. Benoemen Anton van Haperen tot voorzitter van de schrijversgroep, 
Maarten van Rossen tot secretaris en Wouter van Zandbrink tot lid  

 

3. Voortgangsgesprekken huidige fractie 

 
 
De voortgangsgesprekken beogen de Statenfractie binnen het gewest goed te positioneren, 
de samenwerking in de partij te bevorderen en bieden het gewestelijk bestuur de mogelijk-
heid waar gewenst/nodig de Statenfractie te ondersteunen middels scholing en coaching. 
 
Het gewestelijk bestuur verwacht met het voortgangsgesprek inzicht te krijgen in het per-
soonlijk functioneren van een statenfractielid, alsmede in het functioneren van de fractie in 
zijn totaal. 
In het laatste jaar voor de verkiezingen zal het voortgangsgesprek een meer beoordelend 
karakter krijgen, resulterend in een advies aan de kandidaatstellingscommissie, indien een 
Statenlid een nieuwe periode ambieert. Het advies zal met de betrokken kandidaat worden 
besproken alvorens dit aan de kandidaatstellingscommissie wordt uitgebracht.  
 
Deze gesprekken zullen in de maanden juli/augustus 2014 worden gevoerd door de voorzit-
ter en secretaris van het gewestelijke bestuur. 
 
De gewestelijke ledenvergadering van 10 april 2010 is akkoord gegaan met deze werkwijze. 
 

4. Uitgangspunten kandidaatstelling 

 

a. Zittingstermijn 
 
In de aanloop naar de Statenverkiezingen 2011, om precies te zijn op 10 april 2010, heeft de 
gewestelijke ledenvergadering besloten de zittingsperiode voor leden van de Statenfractie 
en gedeputeerde op maximaal drie termijnen te stellen, ongeacht of deze periodes aaneen-
sluitend vallen.  
 
Bij uitzondering kunnen er gegronde redenen kunnen zijn hiervan voor maximaal één extra 
periode van af te wijken, en wel: 

 wanneer de continuïteit in de fractie ernstig in het geding is 

 wanneer er onvoldoende gekwalificeerde kandidaten zijn voor verkiesbare plaatsen 

 wanneer het continueren van deelnemen aan het College van GS vraagt om een zeer 
ervaren, goed ingewerkte kandidaat 

 
Mocht er een afwijking van het aantal periodes aangewezen zijn dan zal het gewestelijk be-
stuur dit bij de behandeling van de kandidatenlijst voorleggen aan de ledenvergadering. 
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b. Dubbel mandaat 

De gewestelijke ledenvergadering heeft in dezelfde vergadering op 10 april 2010 vastgesteld 
dat dubbelmandaten in principe niet zijn toegestaan. Een zittend wethouder, raadslid, wa-
terschapslid of -bestuurder of gewestelijk bestuurslid kunnen alleen kandidaat zijn voor de 
staten in het geval zij schriftelijk vooraf verklaren hun lidmaatschap van het College van 
B&W, de gemeenteraad of het gewestelijk bestuur per datum van hun verkiezing op te zul-
len geven.  
 
Redenen om tijdelijk een dubbelmandaat toe te staan: 
 

 Kandidatenlijsten voor gemeenteverkiezingen in kleine afdelingen kunnen onder druk 
staan. In het geval een lijst alleen tot stand kan komen door hier een actief lid van pro-
vinciale staten of waterschappen op te plaatsen kan een dubbelmandaat worden toege-
staan. De periode van het dubbelmandaat zal per geval worden bekeken. Het gewestelijk 
bestuur legt hierover verantwoording af aan de gewestelijke ledenvergadering.  

 Zittende Statenleden kunnen tijdens de zittingsperiode hun ambitie verleggen naar deel-
name aan een ander bestuursorgaan zoals de gemeenteraad, waterschap of tweede ka-
mer.  
In geval het voor de continuïteit van de fractie van belang is kan een verkozen lid in een 
ander bestuursorgaan de zittingsperiode voor de staten afmaken. Dit besluit wordt ge-
nomen door het gewestelijk bestuur in nauw overleg met de fractie. 

  

c. Lijsttrekker 
 
Het gewestelijk bestuur stelt voor geen ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap te hou-
den.  
  
Het bestuur stelt voor dat de lijsttrekker de politiek leider van de fractie is en daarbij niet per 
definitie beoogd GS kandidaat en dit als zodanig in het fractieprofiel te verwerken.  
 
Voorgestelde besluiten: 

1. Er wordt geen ledenraadpleging gehouden over het lijsttrekkerschap 
2. De lijsttrekker is de politiek leider van de fractie en niet per definitie beoogd GS 

kandidaat 
 

d. Fractieprofiel 
 
Het gewestelijk bestuur stelt het volgende fractieprofiel voor: 
 
Kernwoorden in het fractieprofiel zijn: 

 Sociaaldemocratisch 

 Volksvertegenwoordigerschap 

 Communicatief 

 Tijd 



De weg naar de verkiezingen van Provinciale Staten in 2015 7 

 Kwaliteit 

 Diversiteit 
 
 
Algemeen 
De provincie levert een belangrijke bijdrage aan het regionaal bestuur en de oplossing van 
maatschappelijke vraagstukken in de regio. Het is van groot belang dat daarbij ook de sociaal 
democratische beginselen doorklinken. De leden van de PvdA fractie leveren hieraan een 
bijdrage door het provinciaal bestuur kritisch te volgen en waar nodig en mogelijk nieuwe 
initiatieven te presenteren die in de provincie Zeeland van belang zijn. Zij werken voortdu-
rend aan vergroting van het draagvlak voor de standpunten waar de PvdA binnen de provin-
cie voor staat. De positie en taken van de provincie als ‘middenbestuur’ staan voortdurend 
ter discussie. Van de nieuwe fractie wordt verwacht dat zij een belangrijke bijdrage kan leve-
ren in deze discussie. Dit vraagt om visie en lef. Nu Zeeland te maken krijgt met grote demo-
grafische veranderingen is een sterk middenbestuur een noodzaak. 
 
Van provinciale PvdA volksvertegenwoordigers wordt verwacht dat zij op een breed terrein 
contacten onderhouden met burgers, lokaal bestuur en organisaties en instellingen uit be-
drijfsleven en maatschappelijk middenveld. De fractie kent de wensen, verwachtingen en 
knelpunten die in de samenleving leven. Dit vraagt om een initiatiefrijke, ondernemende en 
‘open’ houding van de afzonderlijke fractieleden en de fractie als geheel. De fractie onder-
houdt goede contacten met de partijachterban (leden, afdelingen en gewest), evenals met 
andere bestuurslagen in de partij (gemeente, rijk, Europa). 
Binnen de kaders van het duale stelsel is er een nauwe samenwerking tussen fractie en PvdA 
GS leden. 
 
Samenstelling van de fractie 
Bij voldoende aanbod van kwalitatief goede mensen gelden voor de samenstelling van de 
nieuwe fractie de volgende uitgangspunten: 

 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 kan-
didaten, 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 sprei-
ding over de provincie.  

 
 
Wat vragen wij van de kandidaten 

 Is lid van de PvdA en heeft affiniteit met de sociaal democratische beweging en kennis 
van de sociaal democratische beginselen. 

 Onderschrijven van het verkiezingsprogramma voor de provinciale staten 2015-2019 

 Analytisch denkvermogen, het vermogen snel hoofd- en bijzaken van elkaar te onder-
scheiden 
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 Een goed ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen en maatschappelijke en be-
stuurlijke processen 

 Het kunnen vertalen van maatschappelijke geluiden tot een politiek debat 

 In teamverband kunnen werken 

 Zich kunnen ontwikkelen tot een specialist op één of meer beleidsterreinen 

 Het vermogen standpunten schriftelijk als mondeling helder en kracht te verwoorden en 
het debat daarover aan te gaan, ook in de media 

 Het aangaan en onderhouden van maatschappelijke contacten  

 Het investeren van tijd in het onderhouden van contact met de achterban (leden, afde-
lingen, gewest) 

 Het investeren van tijd in contacten met de verschillende bestuurslagen binnen de PvdA 

 Het tonen van betrokkenheid bij de partij door het deelnemen in landelijke netwerken en 
deelname aan partijcongressen 

 
Fractievoorzitter 
Een fractievoorzitter moet - naast de kwaliteiten die gevraagd worden aan alle kandidaten - 
in staat zijn: 

 De fractie samen te smeden tot één team en waar nodig tegenstellingen te kunnen 
overbruggen.  

 Verantwoordelijkheid te dragen voor de politieke koers van de fractie 

 Te bevorderen dat leden van de fractie kunnen groeien in hun rol.  

 Bruggen te kunnen bouwen naar andere fracties 

 Goed kunnen samenwerken met de PvdA gedeputeerde  

 Goed kunnen samenwerken met het College van GS. 
 
Hoewel een fractie in principe zelf een voorzitter kiest, stelt het gewestelijk bestuur voor dat 
bij de verkiezingen duidelijk is wie de beoogd fractievoorzitter is.  
 
Voorgesteld besluit: 

1. Het fractieprofiel vast te stellen conform bovenstaande 
2. Bij vaststelling van de kandidatenlijst is duidelijk wie de beoogd fractievoorzitter is. 

 
 
Kandidaat gedeputeerden 
Een kandidaat gedeputeerde is een bestuurder met bij voorkeur ruime ervaring in het open-
baar bestuur. De gedeputeerde is een netwerker, die bij voorkeur de weg en de mensen 
kent in Den Haag en Brussel, maar in ieder geval in staat is de weg daar snel te kennen en in 
samenwerking met collega GS-leden kansen voor Zeeland te creëren. 
 
De kandidaat is: 

 Toegankelijk voor alle inwoners van de provincie, iemand die luistert en een open hou-
ding heeft ten aanzien van uiteenlopende opvattingen 

 Iemand met een sterke betrokkenheid bij de Zeeuwse samenleving 

 Iemand met een duidelijke visie en een brede maatschappelijke oriëntatie 

 Iemand die binnen de gescheiden verantwoordelijkheden van het duale stelsel samen-
werkt met de provinciale staten en de PvdA fractie in het bijzonder 
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 Een teamspeler die binnen het College van GS in staat is de teamgeest te bevorderen 

 Heeft kwaliteiten om een boegbeeld van de PvdA Zeeland te zijn met gevoel voor be-
stuurlijke verhoudingen. 

 
Hoewel in het duale stelsel de gedeputeerden geen onderdeel van Provinciale Staten meer 
vormen en derhalve niet als Statenlid gekozen hoeven te worden, stelt het gewestelijk be-
stuur dat de kandidaat-gedeputeerden in beginsel op de lijst van de te verkiezen Statenleden 
worden opgenomen. Er zijn namelijk altijd kandidaten die zich interesseren voor de functie 
van Gedeputeerde maar die ook bereid zijn om als Statenlid te functioneren. Mocht een 
kandidaat gedeputeerde niet bereid zijn om als Statenlid te functioneren dan kan dat ook, 
maar deze kandidaat zal dan niet op een verkiesbare plaats op de lijst worden gezet. Dit im-
pliceert dat de lijsttrekker niet automatisch de beoogd gedeputeerde hoeft te zijn. 
 
Voorgesteld besluit: 

1. Het profiel voor een kandidaat gedeputeerde vast te stellen. 
2. Voor de verkiezingen is duidelijk is wie de kandidaat gedeputeerde(n) voor de PvdA 

is/zijn.  
 
Randvoorwaarden 
Kandidaten dienen de gedragscode van de PvdA te onderschrijven. 
Van de Statenleden en gedeputeerde van de PvdA wordt een afdracht aan het gewest, de 
fractiekas en aan het Centrum Lokaal Bestuur verwacht, conform het daaromtrent vastge-
stelde beleid. 
 

5. Kandidaatstellingscommissie 

 
Voorgesteld wordt een kandidaatstellingscommissie te benoemen bestaande uit minimaal 5 
en maximaal 7 leden met de opdracht een advies uit te brengen over de kandidatenlijst aan 
het gewestelijke bestuur. Benoeming zal plaatsvinden in de gewestelijke ledenvergadering 
van 28 juni 2014. 
 
Voorgesteld wordt met de beoogd voorzitter van de commissie de overige samenstelling van 
de commissie te bespreken. 
Vanuit het gewestelijk bestuur zal één persoon in de commissie zitting nemen.  
 
Voor de samenstelling van de commissie kan gedacht worden aan: 

 Iemand met ruime bestuurlijke ervaring van buiten Zeeland 

 Iemand met ruime bestuurlijke ervaring binnen provincie, gewest en met goede kennis 
van de Zeeuwse situatie. 

 Een lid met ervaring binnen HRM 

 Een lid vanuit de kersverse gemeenteraden 

 Oud GS-lid en/of oud-wethouder 
 
De opdracht aan de kandidaatstellingscommissie luidt: 

 Samen met de scoutingcommissie actief kandidaten te scouten 
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 Met alle kandidaten in de periode 22 september tot en met 27 november 2014 een ge-
sprek aan te gaan, waarbij het fractieprofiel leidend is. 

 Een met goede argumenten onderbouwde ontwerp kandidatenlijst aan het gewestelijk 
bestuur te presenteren en met hen te bespreken.  

 Een met goede argumenten onderbouwde voordracht te doen voor een kandidaat gede-
puteerde. 

 Samen met het gewestelijk bestuur de ontwerp kandidatenlijst te presenteren en verde-
digen op de gewestelijke ledenvergadering van 13 december 2014. 

 
Voorgesteld besluit: 

1. Een kandidaatstellingscommissie samen te stellen met de opdracht advies uit te 
brengen aan het gewestelijk bestuur over de kandidatenlijst conform bovenge-
noemde werkwijze 

2. 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 

3. Op 13 december 2014 een gewestelijke ledenvergadering te houden waar de kandi-
datenlijst wordt gepresenteerd en vastgesteld.  

 

6. Kandidaatstelling 

 
 
Het gewestelijk bestuur draagt zorg voor een tijdige openstelling van de kandidaatstelling 
voor Statenleden en gedeputeerde. Uitgaande van het vanuit het landelijk partijbureau ver-
strekte tijdschema zal uiterlijk 22 juni 2014 de oproep tot kandidaatstelling aan alle leden 
binnen het gewest worden gedaan, digitaal en voor degenen waarvan geen e-mailadres be-
kend is per post. De kandidaatstelling sluit 15 september 2014. 
 

7. Campagne 

 
 
Voor de campagne voor de Statenverkiezingen 2015 zal een campagnecommissie worden 
geformeerd en een campagnecoördinator benoemd welke wordt geïnstalleerd in de gewes-
telijke ledenvergadering van 13 september 2014. Het bestuur stelt voor Piet Hamelink tot 
campagnecoördinator voor de Statenverkiezingen van 2015 te benoemen. In de commissie 
hebben in ieder geval zitting de lijsttrekker, een vertegenwoordiger vanuit het bestuur, een 
lid met ervaring op gebied van  
PR/communicatie en de fractiemedewerker. Van alle kandidaten wordt een actieve opstel-
ling tijdens de campagne verwacht. 
 
Voorgesteld besluit: 
Piet Hamelink te benoemen tot campagnecoördinator voor de Statenverkiezingen van 
2015 en tot voorzitter van de campagnecommissie. 


