
Statenfracties halverwege de rit 

Provinciale SP' ers 
willen nauwere 
samenwerking 
met de afdelingen 

Het succes van de Provinciale Statenverkiezingen, toen 
het aantal SP-Statenleden steeg van 12 naar 19, is al 
weer twee jaar oud. Dat betekent dat onze mensen in de 
provinciehuizen nu halverwege de rit zijn. Hoe kijken ze 
terug op 'de eerste helft'? Waar scoorden ze? Wat kan 
beter? En: waar liggen de kansen voor de SP-fracties in 
die 'gortdroge' en 'afstandelijke' Statenzalen? Tijd voor 
een tussenbalans. 

SP-Statenleden hebben vaak 
weinig inspirerende bewoordin
gen voor de provincie: van 
'vaag' en 'bureaucratie ten top' 
tot 'grijze brei' en 'saaie verga
dercultuur'. Toch deed een aan
tal SP-fracties flink van zich 
spreken. Een paar voorbeelden. 
Fenna Vergeer van de Zuid-Hol
landse Statenfractie speelde in 
1999 zowel inhoudelijk als pu
blicitair een prominente rol in 
de ontknoping van de Ceteco
affaire, die leidde tot de val van 
de Commissaris van de Konin
gin en drie Gedeputeerden. 
Peter van Zutphen stelt onop
houdelijk het reis- en declaratie
gedrag van het Limburgse open-
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baar bestuur aan de kaak en zijn 
naam prijkt vrijwel wekelijks in 
de Limburgse kranten. De Bra
bantse Statenleden voeren mo
menteel op grote schaal breed 
gedragen acties, rond de ver
koop van busbedrijf BBA, de 
vele bedreigingen van het leef
milieu in West-Brabant en de 
privatisering van energiebedrij
ven. En de Noord-Hollandse 
fractie speelde zich meer dan 
eens in de kijker door zich ste
vig vast te bijten in de declara
ties van Commissaris van de 
Koningin van Kemenade. Niet 
niks allemaal. Waar liggen de 
kansen in de Staten en hoe wor
den ze benut? 

'Ik denk dat je grofweg kunt 
spreken van twee bronnen, ' zegt 
Utrechts Statenlid Paulus Jan
sen. 'De eerste bron ligt voor de 
hand: goed de kranten bijhou
den en direct contact opnemen 
met betrokkenen. Dat is vooral 
belangrijk in gebieden waar de 
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SP geen afdeling heeft. Vaak 
gaat het maar om hele kleine 
onderwerpen, maar in de manier 
waarop de provincie ermee om
gaat, schuilen voor ons vaak 
kansen.' 
'Elke dag speur ik op het inter
net alle regionale edities van de 



lligb\aden af, want als er ' iets' 

Îi' dan wil ik er meteen bovenop 
ri tten .' vertelt Peter van Zut
phen, fractievoorzitter in Lim
~urg. Als voorbeeld noemt Van 
Z utphen de 'kwestie Bergen'. 

aar aanleiding van een 
' noepreisje' naar Berlijn dat 
B en W wilden ondernemen, 
& ng de SP' er, nog voordat de 
t:is plaatsvond, bij de minister 
'\1 11 Binnenlandse Zaken aan 
p onts\ag van de burgemeester 

van die Noord-Limburgse 
Uats. De kwestie veroorzaak

Lt:een rel en leverde een stroom 
Wlll publiciteit en veel bijval 
,WJuit de bevolking op voor de 
'to.lleekoppige SP-fractie. Van 
Zutphen: 'Die kwestie was op 
dat moment actueel en kreeg 
ooor ons een heel eigen dyna
Iniek. De pers smult van dit 
oort dingen. Ik kreeg hele po
l:tieve reacties en tips uit de 

1"k.le provincie. En zo bouw je 
dan een naam op. Men krijgt in 
de gaten: Als er iets aan de 
lhf1ikker is, moet je bij de SP 
~ijn. En de pers houdt je ook 
g~ed in de gaten. Vaak bellen 
ze ons gewoon op, of we nog 
wat nieuws voor ze hebben .' 

CIDok in Zuid-Holland zit het 
\lolgens Statenlid Gerard Har
mes wat dat betreft wel goed: 
"Door de Ceteco-affaire kregen 
wij een bepaalde reputatie. 
Iledereen weet nu: als de SP met 
L ts komt, dan is er echt iets aan 
~e hand.' Jan Burger van de 
Gelderse fractie wijst erop, dat 
de mogelijkheden om op die 
manier aan de weg te timmeren 
toch wel afhankelijk zijn van 
de cu ltuur in de provincie. Vol
~ns Burger is het in de 'vrien
cllmrepub\iek' Limburg wat ge
makkelijker om te scoren dan 
<tlders. Van Zutphen: 'Iedereen 
zegt dat wel, maar ik heb de in-

druk dat het allemaal niet zo

veel uitmaakt. Zakkenvullers 
heb je volgens mij overal. ' 
En wat is dan die 'tweede 
bron'? 'Goede samenwerking 
met de afdelingen,' zegt Paulus 
Jansen. 'Wij kregen bijvoor
beeld van de afdeling Zeist een 

tip over de verdwijning van ba
sisvoorzieningen uit het plaatse
lijke ziekenhuis aldaar. We heb
ben toen de Staten min of meer 
onder druk gezet door iemand 
uit Zeist te laten inspreken tij
dens de Statenvergadering. Dan 
durft niemand te zeggen: Het 
kan me niet schelen.' 
'De Statenfractie moet zich ze
ker niet beperken tot het provin
ciehuis,' vindt Nico Heijmans, 
Statenlid m Noord-Brabant. 
'Wij zijn er soms heel aardig in 
geslaagd om het Statenwerk te 
koppelen aan actie. Contacten 
met afdelingen waren daarbij 
telkens heel belangrijk. Wij 
vonden een krachtig ' nee' tegen 
de verkoop van BBA niet ge
noeg. Om ons standpunt kracht 
bij te zetten, gingen we naar de 
afdelingen en die bleken goede 
contacten te hebben met bij
voorbeeld OR-leden van de 
BBA. ' 

Een schone taak 
voor de nieuwe 

regio-overleggen 

Steun van afdelingen aan frac
tie en bij actie, het klinkt lo
gisch en eenvoudig. Toch ziet 
de praktijk er maar al te vaak 
heel anders uit. En dat zit alle 
Statenfracties niet zo lekker. 
Gerard Harmes: ' Ik ben daar 
eerüjk gezegd niet tevreden 
over. We hebben wel het een en 
ander in die richting gepro
beerd, maar er komt toch wei
nig uit. Het kwam er in de 

meeste gevallen op neer dat wij 

er telkens achteraan moesten. 
Heel eenzijdig dus. ' Het gebrek 
aan samenwerking leidde in 
Noord-Holland al eens tot een 
gemiste kans. 'De afdeling 
Zaandam voerde een prima 
actie voor behoud van de 

veerdiensten,' vertelt Mienk 
Graatsma. 'Ze vergaten ons en 
toen ging de Statenfractie van 
GroenLinks ermee lopen. Dat 
vind ik dan gewoon erg jam
mer.' Nico Heijmans: ' Ik denk 
dat je je goed moet realiseren 
dat afdelingen vaak simpelweg 
niet aan de Statenfracties den
ken. Het regio-overleg biedt 
echter een schitterende kans 
om contacten te leggen.' 
'Het heeft er denk ik ook mee te 
maken dat de provincie niet echt 
leeft onder de mensen,' zegt 
Statenlid Gijs Stavinga uit 
Overijssel. ' In Overijssel ziet 
men zich in eerste instantie toch 
als Tukker of als Twentenaar. 
De provincie is gewoon een 
stuk afstandelijker dan de ge
meente en als Statenlid merk je 
gewoon dat je veel minder be
naderd wordt door individuele 
burgers dan in de raad.' 
'De Statenzaal is toch een soort 
eiland,' zegt ook de Groningse 
fractievoorzitter Hennie Hem
mes. 'De binding met de achter
ban is beperkt en dat moet ver
beterd worden. Je kunt zeker als 
kleine fractie niet overal alles 
van af weten.' 
Momenteel beraden 'Overijssel' 
en 'Groningen' zich over de 
mogelijkheden van fractie
ondersteuning vanuit de af
delingen. 'Te denken valt aan 
bijvoorbeeld een soort vaste 
fractiemedewerker die je onder
steunt in de voorbereiding. Of 
aan oproepbare specialisten op 
specifieke onderwerpen,' aldus 
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Hemmes. In Overijssel is on

langs afgesproken dat naast de 
twee Statenleden zelf ook twee 
mensen uit de afdeling de Sta
tenstukken te zien krijgen. Sta
vinga: 'We hebben nu een groep 
van vier mensen uit verschillen
de hoeken van Overijssel. Zo 
hebben we in elk geval een gro
tere regionale spreiding dan 
voorheen.' 

De liefde moet van twee 
kanten komen 

'Het contact met raadsfracties 
en afdelingen is in organisato
risch opzicht moeilijk. Tijdge
brek is daarbij zeker een factor. 
De vraag is dan vaak: waar moet 
je je energie in steken? In de 
link met de afdelingen, of juist 
in plaatsen waar de SP erg zwak 
is?' vraagt Jan Burger zich af. 
Heijmans begrijpt het dilemma, 
maar stelt dat het één het ander 
niet hoeft uit te sluiten. 'Je moet 
jezelf de vraag stellen, waar je 
veel en waar je weinig tijd in wil 
steken. In plaatsen waar de SP 
sterk is, kun je mensen mobili
seren. Dat kost relatief veel tijd. 
Maar over plaatsen waar de SP 
zwak is kun je schriftelijke vra
gen stellen. En dat kost maar 
weinig tijd. Dié keuze moet je 
maken. Ik ben ervan overtuigd 
dat afdelingen en Statenfracties 
elkaar kunnen versterken. Én 
stimuleren.' Ook Paulus Jansen 
erkent dat samenwerking moei
lijk kan zijn. 'De liefde moet 
van twee kanten komen. De 
raadsfracties en de afdelingen 
moeten inzien dat ook zij gebaat 
zijn bij betere samenwerking.' 
Hennie Hemmes: ' Ideaal zou 
zijn wanneer er een soepele wis
selwerking tussen beide zou 
ontstaan. Dáár moeten we aan 
werken.' • 
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