
Nog 44 dagen 
tot 11 maart 
Nieuwe verkiezingen zijn een 
nieuwe graadmeter van het ver
trouwen in ons, en een nieuwe 
mogelijkheid om onze invloed 
te vergroten. Tussen 22 januari 
en 11 maart is er geen grote ver
schuiving te verwachten in de 
kiezersgunst Wel is duidelijk, 
dat de opkomst bij de Statenver
kiezingen veellager zal zijn dan 
bij de Kamerverkiezingen. De 
conclusie is duidelijk: de partij 
die zijn kiezers het beste weet 
te motiveren opnieuw te gaan 
stemmen, is de grote winnaar. 
Veel concurrentie hoeven we in 
de campagne ni et te verwach
ten. Dus waarom zouden wij het 
niet kunnen zijn die zijn kiezers 
het beste weet op te porren? Als 
campagnemateriaa l is er voor 
elke provincie een folder vol
gens het model van de Kamer
verkiezingenfolder. Verder zal 
het vooral de inzet en creativi
teit van de provinciale campag-

neteams zijn, die de doorslag 
moet geven. Hoe staat het daar
mee? Een rondje langs de lijst
trekkers in de drukte van de 
Kamercampagne. 
Onder aanvoering van Fons 
Luijben nemen we in Zeeland 
voor het eerst deel aan de Sta
tenverkiezingen. Een belangrijk 
campagnethema dient zich vol
gens de lijsttrekker al snel aan. 
' In maart wordt de Westersehel
detunnel geopend. Dat is een 
toltunnel die duurder is dan de 
huidige veertarieven. En hele
maal erg is, dat de gratis over
tocht voor f ietsers en voetgan
gers vervalt. Voor scholieren 
betekent dat een kostenpost van 
driehonderd tot vijfhonderd 
euro per jaar. Dat betekent dat 
een aantal ouders zal kiezen 
voor minder geschikt onderwijs, 
dat goedkoper te bereiken is. 
Wij vinden dat onacceptabel. 
De provincie zou op zijn minst 

Ten aanval! 
• Alle provincies waar we meedoen zijn 

bezig met een eigen internetsite. 

• Voor de bijzondere campagnekosten 
heeft elke provincie 1500 euro gekregen. 

• Er komen verkiezingsfolders, en géén 
laatste dagkaarten. 

• Veel afdelingen hebben nog schuur
sponzen. 

• De sterke groei van het aantal plaatsen 
waar 'kerngroepen' actief zijn, maakt het 
mogelijk de hele provincie te bereiken. 

Foldermoe? Uitslagdipje? Overwin
ningskater? Geeft allemaal niks. 
Als het maar niet te lang duurt. 
Op 12 maart zwaaien de deuren van 
de stembureau's immers alweer 
open: dan om de volksvertegenwoor
digers op provinciaal niveau te 
kiezen ·en {indirect) de· leden van de 
Eerste Kamer. 

moeten zorgen voor heel goed
kope jongerenabonnementen 
voor het fiets veer. Verder willen 
we veel gaan doen met de jeugd. 
We hebben veel actieve jonge
ren, waaronder een negentien
jarige op plaats 3 van de kandi
datenlijst. Daar gaan we extra 
aandacht voor vragen.' 

' Iedereen rent zich nog rot voor 
de 22ste januari ,' meldt Mienk 
Graatsma uit Noord-Hol
land. 'We hebben pas een paar 
zaken afgesproken voor de Sta
tencampagne. Onder andere dat 
we met twee campagneleiders 
gaan werken, eentje apart voor 
Amsterdam, en dat we een kern
achtig programma gaan maken: 
geen dertig of veertig bladzij
den, maar veel concrete punten 
met een heel korte toelichting.' 

Ook in Limburg starten de 
campagnevoorbereidingen pas 
echt na de landelij ke verkiezin
gen. 'Een goed thema hebben 
we al" vertelt lijsttrekker Edwin 
Bus: het openbaar vervoer. Op 6 
januari is een nieuwe dienst-

regeling ingevoerd die echt he
melschreiend is. In het verleden 
hanteerden ze de kaasschaaf als 
de service weer eens achteruit 
ging, maar nu is er met de botte 
bijl gewerkt.' 

'Links anholden,' heet het 
Groningse verkiezingspro
gramma, als vertaling van Eer
ste weg links. 'We zijn ook bezig 
geweest of we voor een comple
te Groningse vertaling konden 
zorgen,' vult Hennie Hemmes 
aan, 'maar dat is niet gelukt.' 
Het campagneteam heeft beslo
ten de aandacht vooral op de 
provincie te richten. 'In Gronin
gen-stad speelt het hele provin
ciaal bestuur minder.' Thema 's 
waarop de SP zich met nadruk 
wil richten zijn de magneet
zweeftrein, waaraan de provin
cie 245 miljoen wil bijdragen, 
de sloopwoede in veel dorpen 
en steden en de breedtesport. 
Hemmes: 'Er is wel geld voor 
de start van de ronde van Italië 
en een nieuw stadion voor 
Fe Groningen, maar niet voor de 
amateurverenigingen. Wij gaan 
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Goed openbaar vervoer staat hoog op de SP-prioriteitenlijst in de provincies. 
Om isolement van het platteland te voorkomen, en als middel om de automobiliteit 
terug te dringen. 

voorstellen een PAF in te stel
len, een provinciaal accommo
datiefonds, waar verenigingen 
in nood een beroep op kunnen 
doen.' 

In Fryslän (zoals de provincie 
officieel heet) staan de SP' ers te 
popelen om hun plaats in de Sta
ten te veroveren. Lijsttrekker 
Hanny Lehmann: 'De folderaars 
willen allemaal wéér aan de 
slag.' Campagne-ideeën zijn er 
ook al. ' We hebben de WD uit
gedaagd voor een openbaar 
debat tussen hun lij strekker en 
lijstduwer en die van ons. Dat 
hebben we bij de raadsverkie
zingen ook gedaan, en dat werk
te prima. Veel belangstelling, 
goede inhoudelijke discussie 
die de verschill en uitstekend 
over het voetlicht brengt. Het 
debat willen we nu bewust niet 
in Leeuwarden houden, maar in 
Gorredijk, waar we met een 
nieuwe afdeling bezig zijn. Ver
der organiseren we in Drachten 
een debat over de magneet
zweeftrein en beleggen we 
openbare avonden in de andere 
plaatsen waar we een afdel ing 
hebben. In Makkum-Noord wil
len een breed protest laten kl in
ken tegen omstreden bouwplan
nen voor een jachtwerf en vil
la's: samen met de milieubewe-

ging. En meer in het algemeen 
is de zorg voor natuur en milieu 
een heel belangrijk thema met 
een forse paragraaf in het pro
gramma.' 

Düzgün Yildirim voert m 
Overijssel de SP-lijst aan. 
'De provincie organiseert al een 
hele tour met debatten in ver
schillende steden - of wij daar 
nog openbare avonden aan moe
ten toevoegen, moeten we nog 
bekijken.' Een aantal SP-thema's 
zijn al wel duidelijk. Yildirim: 
'De werkloosheid en de armoede 
in een aantal Twentse steden bij
voorbeeld - en daaraan gekop
peld het behoud van de werkge
legenheid bij Akzo, zonder 
chloortransporten. Maar ook 
openbaar vervoer, onderwijs, 
integratie en natuurbehoud. Za
ken genoeg om aan te pakken. 
Hoe we dat gaan doen, daarover 
hebben we het op 24 januari.' 

Ook in Flevoland moeten de 
voorbereidingen nog echt op 
gang komen. Een tip heeft lijst
trekker Piet Walraven al wel: 
'Reageer meteen als je niet uit
genodigd wordt voor een debat 
waar je wel wat te melden hebt. 
Bij ons organiseert de Milieu
federatie een debat, waarvoor 
ze ons oversloeg. Dat hebben 

we kunnen rechtzetten . Geluk
kig, want wij hebben daar heel 
wat te vertellen.' 

'Wij gaan in ieder geval fors 
wat werkbezoeken brengen,' 
laat Gerard Harmes uit Zuid
Holland weten. 'Dat hebben 
we vier jaar geleden ook ge
daan, en is goed bevallen. We 
denken daarbij bijvoorbeeld 
aan bestemmingen als de AVR, 
de Oostvlietpolder in Leiden, 
het Zuid-Hollandse deel Bies
bosch, Den Haag Zuid West 
(sloop 8000 woningen), Rotter
dam airport, derde Merwede
haven . Ook organiseren we een 
rondleiding in het Rijnmond
gebied met een oud-brandweer
inspecteur over de ( on)veilig
heid. Van werkbezoeken steek 
je een hoop op, en natuurlijk 
proberen we ook de media te in
teresseren. Onze ervaring van 
'99 is dat we vrij wel overal 
welkom zijn.' Zuid-Holland 
heeft al een campagneplan op 
schrift gezet. Daarin zijn als 
speerpunten vermeld: zorg, 
milieu en openbaar vervoer. 
Het provinciale campagneteam 
denkt aan het opzetten van een 
hotline, een telefoonnummer 
wat eenieder met vragen heen 
kan bellen, en een nieuwsbrief 
à la campagnenieuws voor alle 
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afdelingen, afdelingen in op
ri chting en actieve kerngroe

pen. 

In Brabant vindt de start van de 
campagne plaats op 7 februari 
op een 'leuke' bijeenkomst voor 
de leden in de provincie waarop 
ook het verkiezingsprogramma 
definitief wordt vastgesteld. De 
belangrijkste thema's zijn al 
duidelijk; de manier waarop ze 
met acties extra over het voet
licht gebracht worden, nog niet. 
Lijsttrekker Nico Heijmans: 
'We richten ons op de achter
kamertjespolitiek, de woning
nood die weer helemaal terug is 
in Brabant, de afbraak van het 
openbaar vervoer en de jeugd
hulpverlening. Ook gaan we · 
met Harry Voss nog wat doen 
rond de Biesbosch.' 

Paul Freriks van Gelderland 
valt de veel grotere belangstel
ling op. 'De uitnodigingen voor 
debatten stromen al binnen. 
Heel anders dan vier jaar gele
den.' Speerpunten voor de Gel
derse SP zijn het grootscheeps 
gedogen van milieu-overtred in
gen ('bijvoorbeeld door de 
Elektrabelcentrale in Nij megen 
die biomassa verbrand waarbij 
giftige stoffen vrijkomen ') en 
de provinciale grondpolitiek. 
'De provincie verkoopt nu voor
al grond. Wij vinden dat juist 
kwetsbare gebieden moet aan
kopen. Een actie daarvoor heb
ben we al gepland: in de derde 
week van februari gaan we een 
stuk bos claimen.' 

Ook in Utrecht wordt de 
campagne pas ingevuld na 
22 j anuari. Lijsttrekker Tom 
Witteman: 'Een idee dat we al 
hebben, is met de brandweerau
to langs een aantal ' politieke' 
locaties te gaan: een bedreigd 
ziekenhui s, een natuurgebied, 
een dorp dat van voorzienin
gen verstoken is, enzovoorts.' 
Utrechtse SP-thema's zijn on
der andere de toegankelijkheid 
van zwemplassen en de proble
men in de dorpen, waar alleen 
gebouwd wordt voor rijke 
nieuwkomers en waar de voor
zieningen verdwijnen .' • 
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