
 

 

Verslag van werkzaamheden kandidatencommissie en voordracht GroenLinks 

kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen Utrecht 15 maart 2023, vast te stellen bij 

de PLV/GL op 26 november 2022. 

 

1. Inleiding: de concept-kandidatenlijst 

Bij deze presenteert de kandidatencommissie met overtuiging de concept-lijst voor de 

provinciale verkiezingen van 15 maart 2023. De kandidatenlijst zal in de provinciale 

ledenvergadering van 26 november 2022 definitief worden vastgesteld, en de commissie 

ziet de discussie over haar voordracht met vertrouwen tegemoet. Het is een lijst waar de 

partij trots op mag zijn. 

Als lijsttrekker stelt de commissie voor Huib van Essen, die dit ook al in 2019 was en er toe 

bijdroeg dat GroenLinks de grootste fractie werd in de provinciale staten met acht zetels. 

Huib leidde vervolgens de college besprekingen en werd ook gedeputeerde met enkele 

cruciale portefeuilles als die voor ruimtelijke ordening, energie en klimaat en omgevingsvisie. 

Als tweede stelt de commissie voor Marjolein van Elteren, de huidige fractievoorzitter. De 

lijst is, waar het de plaatsen 3 t/m 10 betreft, vervolgens een samenstel nieuwe kandidaten 

en drie van de nu zittende statenleden. Op die wijze wordt ingezet op een inspirerende 

balans tussen continuïteit en vernieuwing. 

Naast een oordeel over individuele kwaliteiten, hecht de commissie grote waarde aan de 

samenstelling van het team dat de fractie gaat vormen. In dat team moeten uiteenlopende 

kwaliteiten en capaciteiten gecombineerd worden. Verderop in de toelichting wordt dit nader 

uitgewerkt, maar het moge duidelijk zijn dat wil GroenLinks ook de komende periode 

presteren, dat dit ook nu weer, in hoge mate samenhangt met de samenstelling en de 

volgordelijkheid van de lijst. Daar heeft de commissie dan ook veel aandacht voor gehad en 

hoopt dat de ledenvergadering die zelfde aandacht daarvoor wil opbrengen. 

De lijst bestaat uit kandidaten die zich bewezen hebben als sterke volksvertegenwoordiger 

of daar duidelijk de potentie toe hebben. Kandidaten die de opvattingen van GroenLinks 

helder en overtuigend kunnen uitdragen, en deze ook in praktische politiek kunnen 

omzetten. De top tien van de lijst is zodanig samengesteld dat er sprake zal zijn van een 

sterke en activerende fractie waarin de diverse achtergronden, kwaliteiten, kennis en 

vaardigheden optimaal tot hun recht kunnen komen. 

Het behoeft amper toelichting dat de provinciale besturen in de komende jaren oplossingen 

moeten vinden voor een aantal grote maatschappelijke vraagstukken zoals met betrekking 

tot de energietransitie, de stikstofproblematiek, de huisvestingsopgave, maatschappelijke 

gelijkheid, inclusiviteit, biodiversiteit en mobiliteit. Dat vraagt om een inspirerende en 

betrouwbare overheid, en om openbaar bestuur dat transparant is, integer en daadkrachtig. 

Dat vraagt om volksvertegenwoordigers die niet bang zijn, die het debat durven aan te gaan 

met elkaar en met de samenleving. Volksvertegenwoordigers die over morgen praten, en 

niet bij gisteren blijven stilstaan; volksvertegenwoordigers ook die enthousiast, inspirerend 

en volhardend werken aan een betere samenleving. En dat wat betreft GroenLinks, met een 

fractie die in gezamenlijkheid het GroenLinks programma in praktische provinciale politiek 

omzet, en de vraagstukken van morgen beantwoord met oplossingen voor morgen en 

overmorgen. 

De commissie meent met deze voordracht en aanvullend op het programma, daar het 

fundament voor gelegd te hebben waar het de inbreng van GroenLinks zal zijn in de 

komende jaren in het provinciaal bestuur. 



 

 

 

2.  De kandidatencommissie 

Samenstelling commissie 

Op de provinciale ledenvergadering van 20 april 2022 werd op voorstel van het provinciale 

bestuur een kandidatencommissie ingesteld met als leden Jens Bosman, Ditter Blom, 

Sophie Gunnink, Margriet Jongerius, Henk Krijgsveld en Leyla Ummels-Cavusoglu. Margriet 

Jongerius werd tot voorzitter benoemd. Tevens verzocht de ledenvergadering het bestuur 

nog een lid toe te voegen met daadwerkelijke statenervaring. Dat werd Bas Nugteren, 

statenlid 2003 - 2015 en fractievoorzitter 2007 – 2015. Henk Krijgsman moest helaas om 

gezondheidsredenen tussentijds afhaken. In overleg met het bestuur is besloten voor hem 

geen opvolger te zoeken aangezien de voorbereidende werkzaamheden van de commissie 

al ver gevorderd waren. Silke Zwart, secretaris van het provinciaal bestuur, woonde een 

aantal vergaderingen bij ter ondersteuning bij praktische zaken en afstemming met het 

bestuur. 

Werkwijze en integriteit commissie 

Na haar instelling heeft de commissie in enkele sessies gesproken, en zo nodig besloten, 

over de eigen werkwijze, de praktische logistiek, de gespreksvoering met kandidaten 

(enkele leden hebben een GroenLinks workshop daartoe gevolgd), mogelijke 

keuzevraagstukken, een lijst van standaard gesprekspunten, de noodzaak van het gesprek 

over integriteit, twee praktische casussen, en zaken als de ‘ideale lijst’ en het ‘ideale 

fractieprofiel’. Voor de volledigheid zij vermeld dat de commissie noch leden ervan 

betrokken zijn geweest bij het werven van kandidaten voor verkiesbare en 

opvolgingsplaatsen. Slechts in geval van lijstduwersplaatsen zijn, na afronding van het 

vaststellen van de voordracht voor de bovenste twintig plaatsen, een paar initiatieven 

genomen. 

Kandidaten konden zich tot 15 september jl. melden. Daarna heeft de commissie al de 

kandidaten besproken ter voorbereiding van de gesprekken; dit aan de hand van hun 

ingestuurde motivatie en CV. Er zijn met alle 26 kandidaten twee gesprekken gevoerd, 

terugtrekkingen daargelaten. De gesprekken vonden plaats in de weekenden van 7, 8, 9 en 

14, 15 en 16 oktober (vr.av., za.mi, zo.mi). De gesprekken werden steeds door twee leden 

van de commissie gevoerd, en bij het tweede gesprek vrijwel altijd door twee andere leden. 

Wie een kandidaat iets meer dan zeer oppervlakkig kende of meende niet geheel neutraal 

het gesprek in te kunnen gaan, nam niet aan het betreffende gesprek deel. Daar was 

overigens slechts in een enkel geval sprake van. 

Twee kandidaten trokken zich na het eerste gesprek terug, dat voor sommigen ook een 

informatief karakter had wat betreft verwachtingen over en weer voor het statenwerk. Na de 

eerste gespreksronde heeft de commissie de eerste gesprekken geëvalueerd met het oog 

op het tweede gesprek. Na de tweede gespreksronde heeft de commissie zich enige 

bedenktijd gegund. Op 29 oktober heeft de commissie unaniem een voorlopige lijst 

vastgesteld en de betreffende kandidaten afzonderlijk van de hen voorlopig toebedachte 

plaats op de hoogte gesteld. Hierna trokken zich nog enkele kandidaten terug, voornamelijk 

om persoonlijke redenen. De commissie betreurde dat, en heeft hen dank gezegd voor de 

inzet en genomen moeite. 

Op donderdagavond 3 november heeft de commissie, met inachtneming van de ontvangen 

reacties, unaniem de definitieve voordracht vastgesteld. De lezer treft deze onder aan. In 

geval van een wijziging in de plaatsing, werd de betreffende kandidaat daarover 



 

 

geïnformeerd. Daarna werden de toelichtende teksten met betrekking tot de kandidaten 

opgesteld door de commissie en hen voorgelegd voor technisch commentaar (fouten etc.), 

Tot slot werd dit verslag vastgesteld en aan het provinciaal bestuur overhandigd ten 

behoeve van de komende ledenvergadering. 

2. De voordracht 

De feitelijke voordracht treft de lezer aan achter de overwegingen. 

Integriteit 

GroenLinks hecht grote waarde aan de integriteit van haar volksvertegenwoordigers en 

bestuurders. Alle kandidaten dienden een integriteitsformulier (verklaring) in te vullen dat 

betrokken werd bij het eerste gesprek met de kandidaat. De commissie heeft aanvullend 

nog onderzoek gedaan op social media. Geen van de kandidaten riep twijfel op bij de 

commissie. 

Verwachting 

In totaal hadden zich voor verkiesbare en opvolgersplaatsen 26 kandidaten gesteld. De 

commissie was blij verrast met de kwaliteit van de kandidaatstellingen. Er zijn duidelijk meer 

kandidaten geschikt voor het statenlidmaatschap dan dat er aan zetels verwacht  mag 

worden. Momenteel zijn er acht zetels en een gedeputeerde, dat mag doen vermoeden dat 

de eerste tien plaatsen een serieuze kans maken. Maar ook indien er geen acht of negen 

zetels zijn, dan nog blijft het van groot belang dat de directe opvolgingsplaatsen goed bezet 

zijn en snel kunnen aanhaken, aangezien er een reële kans is dat zij alsnog lid van 

provinciale staten kunnen worden. Dit laatste kan overigens ook zeker voor de volgende 

plaatsen het geval zijn bij tussentijdse uitval, ziekte of verhuizingen. 

Een grote fractie 

Het maakte wel dat de commissie veel aandacht besteed heeft en kon besteden, aan het 

samenstel en de volgordelijkheid van de lijst. Daarbij speelden een aantal overwegingen een 

rol. Overwegingen die te meer een rol spelen omdat er sprake is van een grote fractie. Bij 

een -zeg-  tweemansfractie spelen weer andere overwegingen. Maar bij een grote fractie 

luistert de balans nauw, temeer omdat als de fractie de grootste is, wat de huidige periode al 

zo was, GroenLinks ook een zekere rol krijgt bij het functioneren van de provinciale 

volksvertegenwoordiging als geheel, en bij provinciale en gedeputeerd staten in het 

bijzonder. GroenLinks maakt al sinds 2011 deel uit van het college van gedeputeerde staten 

(Mariette Pennarts 2011 – 2019, Huib van Essen 2019 – heden), waarmee GroenLinks ook 

een vaste waarde is in het provinciaal bestuur. De grootste is toch vaak de trekker en wordt 

ook wel aangesproken op de politieke sfeer, zeker wanneer deze in het college 

vertegenwoordigd is. En in de huidige tijd waarbij er sprake is van gerichte pogingen onze 

parlementaire democratie te beschadigen, zal van de grootste partij leiding verwacht 

worden. 

Overwegingen 

• Individuele kwaliteiten, kennis en kunde, ervaringen 

De basis van het functioneren als statenlid is het statenlid zelf, met zijn en haar ervaringen, 

motivatie, kennis, kunde en karakter. Het gaat om zijn of haar kwaliteit om de standpunten 

van GroenLinks helder en overtuigend te presenteren, en om met creativiteit en visie het 

verkiezingsprogramma in praktijk om te zetten. Onder andere door het voorleggen van 

enkele casussen kreeg de commissie hierbij een beter inzicht, naast natuurlijk wat een 



 

 

kandidaat aan werk gedaan had of doet, zijn of haar motivatie en politieke en andere 

ervaringen. 

• generalisten en specialisten 

Een fractie moet zowel generalisten als specialisten in haar geleding tellen. Niet dat 

generalisten niet in staat zijn om zich specifieke deskundigheden te verwerven en 

omgekeerd, specialisten allen als ‘nerds’ door het leven zouden gaan, gelukkig niet, maar 

het gaat dan om de insteek. Ook hier waren de casussen de commissie behulpzaam om 

een evenwicht te zoeken in de samenstelling waarbij zowel concrete deskundigheden als 

visies aan bod komen, waar pragmatisch handelen en principes een evenwicht vinden. 

• Vakinhoudelijke spreiding 

Hoewel het natuurlijk aan de fractie zelf is om onderling de portefeuilles en taken te 

verdelen, heeft de commissie er wel naar gestreefd dat bij de bovenste tien plaatsen alle 

deskundigheid aanwezig is voor de belangrijkste provinciale dossiers. 

• Politieke ervaring, continuïteit en vernieuwing 

Ook bij deze lijst speelt de vraag naar de balans tussen ‘oud en nieuw’ en de mate waarin 

politieke ervaring als criterium van belang is. Zeker, ook zonder (veel) politieke ervaring kan 

men een goed statenlid zijn, maar gezien de ambities en verwachtingen voor de komende 

periode, heeft de commissie politieke ervaring flink laten meewegen. Immers, het streven is 

weer de grootste te zijn en een sterke rol te blijven spelen in de ontwikkeling van de 

provincie. Dat vraagt ook een fractie met voldoende politieke ervaring en continuïteit om dat 

waar te kunnen maken. Van de top tien zijn er, naast de gedeputeerde en lijsttrekker, vier 

zittend statenlid, en de vijf ‘nieuwe’ brengen een schat aan ervaringen binnen. Vier van hen 

zijn tenminste 4 jaar of langer gemeenteraadslid geweest, en alle hebben flink wat 

bestuurlijke en activistische ervaring waaronder het landelijk voorzitterschap van DWARS.  

Door de samenstelling, én door de kandidaten die hier vlak onder staan, heeft de commissie 

het vertrouwen dat er een sterke fractie kan komen met een goede balans tussen ‘oud en 

nieuw’, met een sterke inbreng van de nieuwe leden gezien hun ervaringen, maar ook dat 

voor de langere termijn hier een aantal kandidaten tussen zitten die t.z.t. het stokje kunnen 

overnemen. 

• Teamvorming 

De commissie heeft de kandidatenlijst ook opgesteld met de opvatting dat teamvorming van 

essentieel belang is. En teams functioneren het best als deze veelzijdig zijn samengesteld 

en er een evenwicht is in het ‘brengen en halen’. Ook dat er een evenwicht is tussen 

‘mensen-mensen’ en ‘mecaniciens’, voor zover daar een tegenstelling tussen zou bestaan. 

Een evenwicht dat van belang is binnen de fractie, maar evengoed naar buiten toe. Een 

fractie heeft beide nodig. De kandidatencommissie heeft ook gelet op vermogen tot 

samenwerking en is ervan overtuigd dat dit bij de voorgedragen kandidaten ruimschoots 

aanwezig is. Gelukkig is er geen standaard fractielid, maar de commissie heeft gepoogd te 

komen tot een samenstelling waarin een ieder zijn plek heeft, waar verschillende rollen en 

karakters zich thuis kunnen voelen, en er sprake is van betrokkenheid en van solidariteit 

want ook provinciale politiek is niet altijd makkelijk en zelden zonder emotie. 

• Diversiteit 

Zoveel als mogelijk was heeft de commissie gestreefd naar diversiteit. Wat betreft gender en 

leeftijd is dat goed gelukt, wat betreft culturele diversiteit is het zeer jammer dat het aantal 



 

 

kandidaten met die achtergrond, dat gereageerd heeft voor een plaats t/m 19 beperkt was. 

Dit ondanks de alle inspanningen van het bestuur. Het blijft een zorg, wat niet betekent dat 

de overige voorgestelde kandidaten zelf geen gevoel en inzet hebben op dit vlak. Maar het 

vraagt haast om een plan van het provinciale GroenLinks bestuur om nu al kandidaten te 

scouten voor 2027. 

Wat betreft regionale spreiding het volgende: geworteldheid in de provincie, in dorpen en 

steden, is altijd een belangrijk punt. Dit maal kwamen de kandidaten vooral uit de oostelijke 

gemeenten en de stad Utrecht. In vergelijk met voorafgaande jaren was dat wat 

uitzonderlijk. Het bleek evenwel goed mogelijk om binnen deze beperking, te komen tot een 

goede spreiding over de provincie. 

• Ondernemer, overheid of zzp 

Het openbaar bestuur moet zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de samenleving, en 

dus streven we er ook altijd naar om verschillende beroeps- en arbeidsmatige 

achtergronden op de lijst te hebben. Dat verrijkt ook het debat. In de praktijk melden zich 

meestal meer mensen met een achtergrond in de publieke sector en overheid, waarbij 

gedacht kan worden dat de belangstelling voor het openbaar bestuur daar sowieso sterk 

aanwezig is. Ook nu zijn er een aantal kandidaten met een achtergrond bij gemeenten of 

publieke organisaties, maar ook een aantal ondernemers, zzp’s of werkzaam in het 

bedrijfsleven. 

 

Getekend de commissie: Jens Bosman, Ditter Blom, Sophie Gunnink, Margriet Jongerius, 

Bas Nugteren en Leyla Ummels-Cavusoglu. 

 

De concept-lijst 

 
#1 - Huib van Essen - Utrecht - 53 jaar - gedeputeerde 
Vol overtuiging draagt de kandidatencommissie Huib van Essen voor als onze lijsttrekker. 
Tussen 2015 en 2019 was Huib Statenlid. In 2019 heeft hij GroenLinks als lijsttrekker naar 
de beste uitslag in de provincie ooit geleid. Als gedeputeerde heeft Huib zich de afgelopen 
vier jaar bezig gehouden met de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Omgevingsvisie, 
Energie & Klimaat en het bestuur van het interprovinciaal overleg. Als gedeputeerde heeft hij 
zich bewezen als een onvermoeibare bestuurder die geliefd wordt door vriend en vijand, 
gericht op kansen benutten. Hij heeft uitstekend samengewerkt met de GroenLinks-fractie, 
en wil graag nog een periode door. Met een combinatie van tact en scherpte kan Huib 
zorgen voor positieve resultaten in de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie.  
 
#2 - Marjolein van Elteren - Woudenberg - 42 jaar - ondernemer en huidig statenlid 
Marjolein is in 2019 de Provinciale Staten binnengekomen en heeft zich bewezen als 
Statenlid. Ze was woordvoerder onder andere voor natuur, landbouw en dierenwelzijn, en 
cultuur en erfgoed. Ze heeft bewezen de GroenLinks opvattingen op een overtuigende wijze 
hierbij in te brengen. Sinds dit jaar is ze fractievoorzitter, een rol die zij zich snel en goed 
eigen heeft gemaakt. Marjolein wordt alom gewaardeerd om haar kwaliteit om te kunnen 
samenwerken en te verbinden, zowel binnen de fractie als met andere partijen. Zij is een 
stimulerende kracht binnen de fractie. Opgeleid als grafisch vormgever, is Marjolein gewend 
om creatief te denken en zo heeft de commissie haar ook leren kennen. De commissie 
draagt haar heel graag voor op plek 2. 
 



 

 

#3 - Margriet van de Vooren - De Bilt - 35 jaar - werkzaam bij Ministerie van 
Binnenlandse Zaken 
Margriet is een gedreven en ervaren politica die de afgelopen jaren eerst in Rhenen en later 
in De Bilt in de gemeenteraad heeft gezeten voor het CDA, bij elkaar 10 jaar. Na een 
principiële keuze daar, waarbij ze voor een stem voor groen heeft gekozen, heeft ze 
overtuigd de overstap gemaakt naar GroenLinks, waar ze inmiddels voorzitter is van 
afdeling De Bilt. Momenteel werkt Margriet bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken op het 
gebied van wonen voor aandachtsgroepen. Ze is een allrounder die met veel dossiers uit de 
voeten kan - van energietransitie tot financiën - en door haar persoonlijkheid, haar politieke 
ervaring en werk in verschillende banen, zeer stevig in haar schoenen staat. Ze combineert 
dit met veel flair en enthousiasme, en gaat hierbij ook zoveel als mogelijk langs bij de 
mensen en bedrijven waar het over gaat. Margriet ziet duidelijk de meerwaarde van de 
provincie bij tal van grote maatschappelijke vraagstukken. De commissie ziet in haar een 
groot politiek talent dat gericht is op mensen, en scherp op de inhoud. Met overtuiging 
draagt de commissie haar voor op plek 3. 
 
#4 - Erwin Virginia - Utrecht - 55 jaar - werkzaam bij Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit 
Erwin was van 2018 tot 2022 raadslid voor GroenLinks in de gemeente Utrecht. Hij is 
opgeleid tot dierenarts en jurist en ook thuis op het dossier dierenwelzijn. Hij werkte onder 
andere bij de Dierenbescherming en bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Als 
raadslid heeft Erwin zich de afgelopen jaren laten zien als iemand die zich grondig in 
dossiers kan inwerken, en gedegen en zorgvuldig te werk gaat. Erwin is bij uitstek een 
teamspeler, “collegiale vraagbaak” zegt hijzelf. De commissie constateert dat hij op geheel 
eigen en rustige wijze, complexe vraagstukken voor het voetlicht kan brengen en een stille 
kracht is in elk gezelschap waar hij deel van uitmaakt. De commissie ziet in hem een 
belangrijke meerwaarde voor de fractie en deskundig woordvoerder op essentiële 
onderwerpen. De commissie draagt hem graag voor op plek 4. 
 
#5 - David Oude Wesselink - Utrecht - 37 jaar - verkeerskundige 
David heeft een uitstekende periode als Statenlid achter de rug. Davids expertise is 
mobiliteit, en zoals hij zelf schrijft: “Mobiliteit is een belangrijk onderwerp binnen de 
provincie. Niet alleen omdat dit bijna iedere inwoner direct aangaat, maar ook omdat meer 
dan de helft van al het geld van de provincie naar mobiliteit gaat.” Niemand snapt mobiliteit 
beter dan David, hij plaatst mobiliteit altijd in een bredere context. David is precies en 
nauwkeurig en een echte dossiervreter. Daarnaast toont hij grote maatschappelijke 
betrokkenheid en zoekt graag stakeholders op. Hij toont zich binnen de fractie een 
teamspeler en is recent verkozen tot vice-fractievoorzitter. De kandidatencommissie draagt 
David met enthousiasme voor op plek 5. 
 
#6 - Julia Matser - Utrecht - 29 jaar - werkzaam bij gemeente ’s-Hertogenbosch 
Julia is een jonge, activistische GroenLinkser die in een korte tijd een behoorlijke staat van 
dienst heeft opgebouwd. Zo is ze landelijk voorzitter geweest van DWARS, actief geweest 
bij vredesorganisatie PAX, heeft ze ervaring bij de FNV als activistische "organizer" en werkt 
ze momenteel op het dossier jeugdzorg voor de gemeente Den Bosch. Julia is een 
idealistische, en ook pragmatische politica-in-de-dop die resultaatgericht te werk gaat. Ze 
heeft een passie heeft voor groen, en gelooft dat dat samen moet gaan met stevig sociaal 
en inclusief beleid. De kandidatencommissie denkt dat Julia's inhoud, creativiteit en 
enthousiasme voor de fractie van grote waarde kan zijn en draagt haar met plezier voor op 
plek 6.  
 
#7 - Ernst Hart - Utrechtse Heuvelrug - 55 jaar - ondernemer  
Ernst is ondernemer, opgeleid als sportleraar, en sinds twintig jaar importeur van biologische 
wijnen. Hij is zeer actief in de wereld van voedsel en landbouw. Zo is hij lid van de landelijke 
werkgroep van GroenLinks voor landbouw, Natuur, Dierenwelzijn en Voedsel, en is hij 



 

 

voorzitter van Slow Food Utrecht. Ernst is een ervaren politicus.  Tot aan de afgelopen 
verkiezingen was hij actief in de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug namens OPEN 
(een samenwerking van GroenLinks en PvdA). Ernst is door de bestuurders van GroenLinks 
gevraagd om voorzitter te worden van het provinciale Bestuurdersnetwerk van GroenLinks. 
Deze rol vervult hij ook nu nog met verve. Hij is goed op de hoogte van actuele issues die 
spelen bij en tussen gemeenten, ook in relatie tot de provincie. Met zijn ontspannen 
opstelling is hij een belangrijke aanwinst. De kandidatencommissie is enthousiast over zijn 
kandidatuur en denkt dat hij met zijn vele contacten in en met de biologische en gangbare 
landbouw, een belangrijke bijdrage kan leveren aan het werk van de fractie op een dossier 
dat in de komende jaren essentieel zal blijken te zijn. De kandidatencommissie draagt Ernst 
met overtuiging voor op plek 7. 
 
#8 Marijke de Jong - Utrecht - 70 jaar - huidig Statenlid 
Marijke heeft zich de afgelopen periode bewezen als Statenlid en wordt in brede kring 
zodanig gewaardeerd. Ze is een harde werker en dragende kracht binnen de fractie. Recent 
is ze benoemd tot voorzitter van de Statencommissie Milieu & Mobiliteit en lid van het 
presidium. Marijke heeft de afgelopen periode met name de portefeuille Ruimtelijke 
Ordening behartigd. Ze is echter breed inzetbaar, en draagt de idealen van GroenLinks op 
een positieve manier uit. Voor haar pensionering had Marijke een lange loopbaan als 
leidinggevende bij grote gemeenten. De kandidatencommissie verwacht dat zij ook in de 
volgende fractie een dragende kracht zal blijken te zijn, en mede het gezicht van GroenLinks 
kan bepalen in de Staten. De commissie draagt haar dan ook voor op plek 8. 
 
#9 Yvon Hoogendijk - Bunnik - 61 jaar - ondernemer  
Yvon is een ervaren bestuurder, en woont in Odijk. Tussen 2006 en 2010 was ze 
gemeenteraadslid in Bunnik en daarna enige tijd wethouder. Vanaf 2013 heeft zij zich met 
name ingezet voor de woonsituatie van ouderen, door hen te begeleiden in de zoektocht 
naar een geschikte woning en bij te dragen aan het realiseren van nieuwe alternatieve 
woonvormen die tegemoetkomen aan de wensen van ouderen. Ze heeft in de Raad van 
Toezicht van de ANBO gezeten en ook daar had dit onderwerp haar speciale aandacht. 
Hierbij heeft ze een uitgebreid netwerk opgebouwd binnen gemeenten en woningcorporaties 
binnen de provincie. Yvon ziet zichzelf als een verbinder die door gezamenlijke discussie tot 
oplossingen wil komen. Ze gaat uit van empathie en visie, en zet dat gecombineerd met 
haar ervaring graag in binnen de Provinciale Staten. De kandidatencommissie denkt dat 
haar kennis, ervaring op het vlak van ouderen en wonen en kennis van innovaties op dit 
gebied goed van pas kan komen in de komende periode en draagt haar voor op plek 9 
 
#10 Nelleke Groen - Utrechtse Heuvelrug - 42 jaar - werkzaam bij Rijkswaterstaat 
Nelleke is sinds 2019 Statenlid en een politieke duizendpoot. De afgelopen jaren heeft ze 
onder andere digitalisering, financiën en toerisme onder haar hoede gehad. Ze beschouwt 
zichzelf als een vastbijter die haar tanden in dossiers zet, en die het niet schuwt om grote 
problemen aan te pakken. Nelleke is een netwerker en vervulde en vervult tal van 
bestuurlijke functies in uiteenlopende organisaties. Zo is ze momenteel ook voorzitter van de 
GroenLinks-afdeling Utrechtse Heuvelrug. Zij werkt bij Rijkswaterstaat als senior juridisch 
adviseur cybersecurity. De commissie ziet in haar een enthousiast en betrokken statenlid die 
in de afgelopen periode goed werk heeft verricht, maar ziet ook haar drukke agenda. Dit 
overwegende en gezien de overige kandidaten, draagt de commissie haar voor op plek 10. 
 
#11 - Kees Oskam  - Veenendaal - 46 jaar - werkzaam in de zorg 
Kees zat maar liefst 10 jaar in de raad in Veenendaal. De eerste periode als fractievoorzitter 
van een tweemansfractie, daarna alleen. Hij is het gewend om met andere partijen samen te 
werken. Kees is een allrounder en kan met gezag het GroenLinks standpunt overbrengen. 
Hij voelt zich thuis bij veel beleidsterreinen, al gaat zijn voorkeur uit naar ruimtelijke 
ordening, milieu en energietransitie. De kandidatencommissie typeert Kees als betrouwbaar, 
integer en een stevig politicus en draagt hem voor op plek 11. 



 

 

 
#12 - Wiet de Ronde – Utrecht - 41 jaar - werkzaam bij een zorgverzekeraar 
Wiet is nieuw in de politiek, en is gepromoveerd in de toegepaste natuurkunde. Momenteel 
werkt hij bij zorgverzekeraar Menzis. In verschillende rollen heeft hij overtuigend aangetoond 
een groot analytisch vermogen te hebben en een spreekwoordelijke dossiervreter te zijn. Hij 
kan complexe onderwerpen snel tot zich nemen. De kandidatencommissie denkt dat Wiet 
met zijn scherpte en detailkennis van waarde kan zijn voor de fractie. Ervaring met het echte 
politieke handwerk zal hij nog verder moeten opdoen. De commissie draagt hem voor op 
plaats 12.  
 
#13 - Pieter Kroon - Ronde Venen - 32 jaar - raadslid en politiek adviseur 
Pieter functioneert al jarenlang uitstekend als fractieassistent en commissielid bij de 
Provinciale fractie. Hij is een stabiele factor in de fractie.  Gezien zijn functie als 
fractievoorzitter van de PvdA/GroenLinks-fractie in de Ronde Venen is het 
Statenlidmaatschap voor hem op dit moment geen optie. Wel kandideert hij zich graag voor 
een opvolgplek om zijn ondersteunende werkzaamheden voort te kunnen zetten en wellicht 
op een later moment nog Statenlid te worden. De kandidatencommissie draagt hem daarom 
voor op plek 13.  
 
#14 - Ronald Franken - Utrecht - 43 jaar - manager bij een woningcorporatie 
Ronald Franken is van huis uit natuurkundige en heeft expertise op het terrein van de 
energietransitie. Hij maakte een aantal jaar geleden de ommezwaai naar de wereld van 
woningcorporaties, en werkt inmiddels geruime tijd als manager bij Portaal. De 
kandidatencommissie ziet in Ronald iemand met veel kennis en netwerk. Het ontbreekt hem 
evenwel aan politieke ervaring, die hij wel graag wil gaan opdoen. Ronald wil graag een 
opvolgplek omdat het Statenlidmaatschap nu niet te combineren is met zijn werk. De 
kandidatencommissie draagt hem voor op plek 14. 
 
#15 - Gijs Broere - Soest - 18 jaar - student 
Gijs is een zeer jong politiek talent en de commissie heeft veel vertrouwen in zijn toekomst 
als politicus. Hij werd op zijn 16e al actief voor DWARS, de jongeren van GroenLinks. 
Momenteel is hij voorzitter van DWARS Utrecht naast zijn studie Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap11 aan de Universiteit Utrecht. De kandidatencommissie typeert Gijs 
als een harde werker en iemand die zich grondig voorbereidt. Hij toont zich een goede 
netwerker, en heeft een gevoel voor humor. Gijs ziet zich gezien zijn studie en nog beperkte 
ervaring zelf nog niet de Staten ingaan, maar wilde zich wel graag kandideren voor een 
opvolgplek. Wij dragen hem voor op plek 15. 
 
#16 - Imraan el Hamdaoui - 27 jaar - Utrecht - student 
Imraan is een jonge, bevlogen DWARSe GroenLinkser die in korte tijd actief is geworden bij 
zowel DWARS als GroenLinks. Hij is op dit moment penningmeester van de Utrechtse 
afdeling van DWARS. Imraan heeft veel kennis van zaken op het gebied van diversiteit en 
inclusie en ziet het als zijn verantwoordelijkheid om GroenLinks hierbij te adviseren. Hij 
discussieert graag, en gaat op een respectvolle en prettige manier het gesprek aan met 
vrijwel iedereen. Imraan kan met zijn gedrevenheid en passie, en met zijn ideeën over 
inclusiviteit, een grote bijdrage leveren aan de campagne en aan de fractie, en daarmee 
meer politieke ervaring opdoen. De kandidatencommissie draagt hem voor op plek 16. 
 
#17 - Ewout Klück - Zeist - 40 jaar - contractmanager 
Ewout werkt als contract- en inkoopmanager op grote bouwprojecten. Hij voelt zich goed 
thuis in de wereld van de bouw, en wil die kennis inzetten voor GroenLinks. Naast zijn werk 
schrijft hij opinieartikelen over diverse maatschappelijke thema’s. De kandidatencommissie 
typeert Ewout als een kandidaat met specifieke kennis en ervaring. De commissie draagt 
hem voor op plek 17. 
 



 

 

#18 - Esther Postema - Amersfoort - 47 jaar - werkzaam in welzijnswerk 
Esther is al sinds lange tijd trouw lid en recent actief geworden bij GroenLinks Amersfoort. 
Daar vervult ze de functie van Digitale Media Manager. Esther werkt met- en voor mensen 
die het om verschillende redenen niet makkelijk hebben, onder meer als 
belangenbehartiger, projectleider en buurtteammedewerker. De kandidatencommissie 
typeert Esther als een enthousiast en bewogen GroenLinkser en draagt haar voor op plek 
18.  
 
#19 - Henk Jan Kiewiet -Utrecht- 54 jaar – Programmamanager 
Henk Jan is landbouwingenieur en heeft een agrarische achtergrond. Hij heeft bij 3 
provincies gewerkt op vele thema’s. In Utrecht was hij o.a. verantwoordelijk voor 
vrijkomende agrarische bebouwing en klimaatadaptatie. Ook realiseerde hij ecologische 
verbindingen en recreatiegebieden. Momenteel werkt Henk Jan bij het Landschapspark-
Zuidvleugel. Henk Jan was 10 jaar actief in een Utrechtse wijkraad, 8 jaar bestuurslid lokale 
partij en ruim 4 jaar actief lid bij Actiegroep Schone lucht en gezondheid. Hij was 
initiatiefnemer ecologische Vechtoever en neemt deel aan diverse bijeenkomsten op gebied 
van natuur en milieu van de provincie Utrecht. Hij is actief in de medezeggenschap. Met zijn 
actiegerichte inzet en kennis draagt hij graag bij aan het concretiseren van het 
GroenLinksgedachtegoed. 
De kandidatencommissie draagt hem voor op plek 19. 
 
 


