
Goede Statenverkiezingen vergen nauwgezette voorbereiding 

Het is zó 

Vie aar geleden waren we van 
d artij in acht van de twaalf 

rovincies, en ontbraken we in 
Friesland, Drente, Flevoland en 
Zeeland. Voor 2003 wordt de 
vraag wel of niet deelnemen als 
volgt beantwoord: de verschil
lende regio-overleggen dienen 
voor hun provincie(s) uiterlijk 
1 september een gemotiveerd 
verzoek in om mee te mogen 
doen, of laten gemotiveerd we
ten waarom ze nfet mee willen 
doen . Het Partijbestuur onder
zoekt vervolgens de verzoeken I 
niet-verzoeken en adviseert aan 
de Partijraad, die in de vergade
ring van 21 september besluit 
waar we deelnemen. 

Alle SP-leden kunnen zich mel
den als kandidaat voor de lijst in 
de provincie waar ze wonen. De 
aanmeldingstermijn loopt tot 
1 oktober, aanmeldingen moe
ten naar de voorzitter van de 

14 

Na de stembusslagen van maart 
en mei is het maar kort uitrusten 
geblazen. Want in maart 2003 ope
nen de stembureaus opnieuw hun 
deuren, en wel voor het kiezen van 
nieuwe provinciebestuurders. In 
Spanning de interne procedure, 
zoals het Partijbestuur hem gaat 
voorstellen aan de Partijraad van 
15 juni, plus een aantal tips, waar
schuwingen en adviezen voor het 
opstellen van de kandidatenlijsten. 

afdeling waartoe de kandidaten 
behoren. De informatie over de 
kandidaatstelling komt in de 
Tribune, zodat ieder lid op de 
hoogte gebracht wordt. 
De deelnemers aan het regio-

overleg uit een bepaalde pro
vincie stellen de ontwerp-kandi
datenlijst vast - op basis van de 
aanmeldingen en van eigen in
zichten. Dat zijn dus de voorzit
ters van de afdelingen en de 
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raadsfracties, de Statenleden 
en de door de regioconferentie 
gekozen leden van het Partij
bestuur. Zij kunnen desgewenst 
bij de voorbereiding een com
missie instellen. 



De ontwerplijst en de lijst van 
leden die zich gemeld hebben, 

maar geen plaats op de ontwerp
lijst gekregen hebben, worden 
uiterlijk op l november vast
gesteld en ter kennis gebracht 
van alle afdelingen en van de 
afdelingsafgevaardigden naar de 
regioconferenties die eind no
vember/begin december gehou
den worden. 
De afgevaardigden naar de 
regioconferenties (die een even
redige vertegenwoordiging vor
men van de leden) stellen de 
definitieve lijst vast, waarbij de 
afgevaardigden uiteraard alleen 
stemmen over de lijst van hun 
provincie. 

Winst in zicht
wees erop voorbereid 

Bij de Kamerverkiezingen vari
eerden de uitslagen per provin
cie van 4,5 procent in Zeeland 
tot 7,3 procent in Noord-Hol
land. Als we die uitslagen kun
nen vasthouden, gaan we grote 
winst boeken bij de Staten
verkiezingen. De uitslag van 
Noord-Holland bijvoorbeeld 
zou een groei betekenen van 
twee naar zes zetels. De opstel
lers van de kandidatenlijsten 
dienen daar terdege rekening 
mee te houden - ook al is de 
kans groot dat het aantal Staten
zetels met ingang van maart 
2003 teruggebracht wordt. Een 
wetsvoorstel dat dit regelt is 
inmiddels door de Tweede 
Kamer aangenomen en wacht 
op behandeling door de Eerste 
Kamer. Maar ook bij minder 
Statenzetels geldt voor ons: 
winst in zicht! Hoe bereiden we 
ons daar het beste op voor? 
'Stel snel een provinciaal 
V-team samen,' adviseert Ger 
Wouters van het landelijke 
partijbureau en zelf voorrnalig 
Statenlid m Noord-Brabant. 
'Met daarin bijvoorbeeld je 
Statenleden, de partijbestuurs
leden uit jouw provincie en 
andere mensen die graag wat 
verder kijken dan de eigen af
deling. DatV-team kan advise
ren bij het samenstellen van de 
lijst, kan alvast nadenken over 
het programma en moet zich 

vooral ook bezighouden met het 
inschakelen van de leden buiten 

de kernplaatsen van de afdelin
gen. Door de uitstekende uitslag 
van de Kamerverkiezingen is 
het daar nu echt het juiste 
moment voor. Overal in het land 
schrijven we nieuwe leden in, 
van wie een groot deel graag 
wat wil doen voor de SP. Daar
van moeten we zeker gebruik 
maken.' 
Wat maakt iemand tot een goede 
kandidaat voor een zetel in de 
Staten? 
Wouters: 'Zo iemand moet goed 
contacten kunnen opbouwen 
met mensen en organisaties. De 
discussies gaan in vergelijking 
met de gemeenteraad meer over 
beleid en nota's en minder over 
de uitvoering. Het werk is alle
maal wat abstracter. Daar moet 
je tegen kunnen.' En een combi
natie van raads- en statenlid
maatschap, werkt dat? 'Soms 
werkt dat uitstekend, en soms 
ook niet. Daarover kun je geen 
algemene uitspraken doen.' 

'Zorg dat je anders blijft 
dan de rest' 

Mi enk Graats
ma was in het 
verleden 
raadslid in 
Alkmaar en is 
nu Statenlid 
in Noord
Holland. Wat 
heeft volgens 

hem een kandidaat-statenlid 
nodig? 'Het werk in de Staten is 
taai en niet zo bar levendig. Het 
gaat minder dan in de raad om 
de directe belangen van mensen 
die je persoonlijk kunt opzoe
ken. Je hebt dus mensen nodig 
die daar tegen kunnen . Verder 
moeten de kandidaten ons 
standpunt delen en kunnen ver
dedigen dat provincies beter 
vervangen kunnen worden door 
kleinschaliger regio's, die dich
ter bij de mensen staan. Nog een 
tip bij het samenstellen van de 
lijst: denk eraan dat de hoogst
geplaatste vrouw gegarandeerd 

Onthoud je van jargon en 
pas op dat je geen variant wordt 
van GroenLinks of PvdA 

gekozen wordt - ook al staat ze 
bijvoorbeeld op plaats zes.' 

Graatsma is vorig jaar door het 
Politiek Geuzenberaad uitgeroe
pen tot het beste Statenlid van 
Nederland. Welke tips heeft hij 
voor aspirant-collega's? 
'Zorg dat je anders bent. Waak 
voor het 'wij-gevoel'. Onthoud 
je van jargon, en pas op dat je 
geen variant wordt van Groen
Links of PvdA. Mijn advies is: 
opereer op het randje - wees 
niet onbetamelijk, maar zeg al
tijd waar het op staat. Verder: 
mijd buitenlandse reizen en 
werkbezoeken waar je alleen 
met de bobo's praat. Blijf altijd 
SP'er. Dat wil zeggen: kijk 
naar de werkelijkheid achter de 
fraaie woorden, en leg verban
den: wat is de oorzaak, wat bete
kent het voor de mensen? 
Reageer alert op signalen van 
buiten de raad: brieven aan de 
fractie bijvoorbeeld. En probeer 
zoveel mogelijk zelf de agenda 
te bepalen, en laat je in ieder 
geval niet alleen leiden door 
de agenda van GS: stel veel 
schriftelijke vragen, houd inter
pellaties. Tenslotte, wees erg 
gespitst op geheimzinnigdoene
rij. Een stuk is of geheim (en dan 
moet goed kijken of daar echt 
een reden voor is) of openbaar
en dan moet je niet accepteren 
dat er vertrouwelijkheid op
gelegd wordt.' • 

SP in de Staten 
aantal Statenzetels SP-percentage 

aantal nieuw na wijziging bij de 
Statenzetels nu Provinciewet SP-zetels nu Kamerverkiezingen 

Groningen 55 43 2 6,9 

Friesland 55 45 5,6 

Drenthe 51 41 5,0 

Overijssel 63 47 2 4,7 

Flevoland 47 39 4,8 

Gelderland 75 53 2 5,4 

Utrecht 63 47 2 6,0 

Noord-Holland 79 55 2 7,3 

Zuid-Holland 83 55 3 5,0 

Zeeland 47 39 4,5 

Limburg 63 49 2 5,7 

Noord Brabant 79 53 4 7,1 
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