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John van Gorp is voorzitter van het

beschikbaar wordt gesteld dient de aanvraag voor een WB project

Wetenschappelijk Bureau OSF en

aan een aantal voorwaarden te voldoen. Op de site www.osf.nl,

dus ook de uitgever van Locomotie,

achter de inlog, kunnen de leden van het OSF platform alle

het blad voor de onafhankelijke

informatie vinden. Daarnaast is de OSF coördinator altijd bereidt

politiek in Nederland.

om een toelichting op de regels te geven. Hij beschikt ook over
een lijst van onderzoekers die kunnen helpen bij de projecten.

De voorzitter: “Alleen al door
het verspreiden van Locomotie

Van Gorp: “In het kort kunnen twee zaken worden aangevraagd.

onder de onafhankelijke politici

Op de eerste plaats een eigen wetenschappelijk onderzoek.

dragen wij als WB bij aan

Dit moet gericht zijn op een aspect dat op de een of andere manier

de ontwikkeling van kennis. Bovendien brengen wij de diverse

antwoord geeft op een vraag. Het onderzoek dient wetenschap-

onafhankelijke politieke partijen dichter bij elkaar, zowel

pelijk te zijn, met andere woorden moeten de resultaten van

provinciaal alsook lokaal. En dat is precies ons doel. Wij willen

het onderzoek moeten representatief en reproduceerbaar zijn.

het niveau van de onafhankelijke politiek verbeteren door een

Het WB project dient ook zinvol te zijn voor de overige leden

groot aantal verschillende acties. Naast het in contact brengen

van het OSF platform en de resultaten dienen openbaar gemaakt

van gelijkgestemden doen wij dat met het geven van voorlichting

te worden.”

en cursussen, het organiseren van interessante symposia en
het doen van wetenschappelijk onderzoek. Al onze acties passen

“Op de tweede plaats kan ook een WB-project aangevraagd

binnen de kaders die de Wet financiering politieke partijen stelt.”

worden om een symposium te organiseren. Ook hier geldt weer
dat het symposium zinvol dient te zijn, toegankelijk voor zoveel

Maar het Wetenschappelijk Bureau van de OSF voert niet alles

mogelijk onafhankelijk politici en dat de resultaten ook met

zelf uit. Men stelt ook gelden beschikbaar aan aangesloten leden

de andere OSF leden worden gedeeld.”

en via hen aan lokale onafhankelijke partijen. Voordat het geld

Colofon

Uitgever

Vaste redacteuren

Opmaak en vormgeving

Locomotie is een uitgave van het

Wetenschappelijk Bureau OSF

Frans Hermans

T-Force Communicatieburo

Gerben van den Broek

Wetenschappelijk Bureau van de
Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF)

Redactieraad

en verschijnt viermaal per jaar.

John van Gorp

Fotografie

John Uffels

Pro Shots Photo Agency BV

Durk Stoker

T-Force Communicatieburo

Oplage

Chris Tiekstra

OSF archief en anderen

4.000 exemplaren

Niets uit deze uitgave mag worden
gereproduceerd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
film of op welke andere wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Hoofdredacteur
Chris Tiekstra

© Nummer 73, juni 2019

info@t-force.nl

Drukwerk
Drukkerij Roelofs

Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus!
Gedrukt of digitaal. Aanmelden via: info@osf.nl

Van de redactie

Voorwoord
Durk Stoker, redactieraad Locomotie
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Het is gelukt! Het was nog wel even spannend, maar u allen heeft

Uiteindelijk bleek op 27 mei dat deze Statenleden conform

ervoor gezorgd dat er voldoende steun is voor een OSF-zetel in

afspraak op de OSF hadden gestemd en kon de kurk van de fles.

de Eerste Kamer. Als voorzitter ben ik daar best een beetje trots

Het resultaat is een restzetel in de Eerste Kamer, maar vanaf

op. De OSF kan door met het door laten klinken van het lokale

vandaag zal iedereen het voorvoegsel rest vergeten en het ‘gewoon’

geluid in de Eerste Kamer. Vandaar een feestelijke uitgave van

over een zetel hebben. Gelukkig maar!

Locomotie met op de cover een foto van onze kersverse Senator,
Gerben Gerbrandy.

Verderop in dit nummer van Locomotie geeft Walter Lennertz een
nadere uitleg over het ingewikkelde en soms ondoorzichtige proces

Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten voelde het best even

van lobbyen rondom de verkiezing voor de Eerste Kamer.

als een teleurstelling. Net te weinig stempunten om rechtstreeks
een zetel te bemachtigen. Vooral slecht nieuws voor het mogelijke

Als bestuur richten wij ons nu meer dan ooit op de toekomst van

voortbestaan van het enige platform voor de onafhankelijke

de OSF. De komende tijd zullen we met elkaar spreken over hoe

politiek in Nederland. Immers, zonder Senaatszetel geen

we de dingen (moeten) doen; waar we voor willen staan en waar

subsidie meer. Geen extra gelden om op lokaal niveau onze

procedures en afspraken aangepast moeten worden aan een

partijen te ondersteunen. Dat zou ons allemaal op een flinke

steviger OSF.

achterstand hebben gezet.
Ik wens alle Statenleden, maar vooral ook Senator Gerben
Enkele dagen later bleek dat we vrijwel zeker een restzetel zouden

Gerbrandy een prachtige tijd toe. Belangrijk werk voor onze

behalen. Als bestuur volgden we die ontwikkeling op de voet en

inwoners. Vanuit de basis: de lokale onafhankelijke politiek.

ondertussen waren er gesprekken met partijen, die mogelijk
zouden willen en kunnen helpen. Een enkele partij was daartoe

Vriendelijke groet,

bereid, maar de prijs was ons te hoog.
Durk Stoker
Even leek het erop dat de oplossing in Drenthe gevonden was,
maar enkele dagen later vervloog die hoop. Tijdens de laatste
dagen voor de verkiezingen voor de Eerste Kamer werd duidelijk
dat we toch voor de eigen kracht moesten gaan; de Statenleden van
de aangesloten partijen.
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VRAAGSTELLING
Verkiezingen vereisen veel voorbereiding om aan alle
officiële eisen te voldoen. Slechts weinigen komen
met deze achterkant van de democratie in aanraking.
Walter Lennertz is de persoon die al sinds jaar en dag
dit tijdrovende en vaak frustrerende traject voor zijn
rekening neemt.
Wat is er nodig om aan alle eisen te voldoen, welke stappen
moeten genomen worden en wat is eigenlijk het risico?

Het was krap

OSF handhaaft zich
in de Eerste Kamer
Walter Lennertz moet nog zuchten als de herinneringen aan

Maar toch is Walter Lennertz geen gefrustreerd man, daarvoor

de formele voorbereidingen van de verkiezingen voor de Eerste

loopt hij al te lang mee in het bestuur van de OSF. Sinds 1999

Kamer naar boven komen: “Eigenlijk zijn de procedures al

maakt hij onafgebroken deel uit van het OSF bestuur en zelfs

jaren hetzelfde, maar toch kwam ik ook deze keer dingen tegen

daarvoor was hij al actief binnen het platform. In de Eerste

waar ik nooit bij had stilgestaan. Het blijft mij verbazen hoe

Kamer zat toen Senator Martin Bierman nog namens de lijst

de ambtenaren steeds weer iets vinden om je te verrassen.

Provinciale Partijen/De Groenen.

En het mooiste is natuurlijk dat als zij zelf fouten maken
daar geen consequenties aan vast zitten.”

Vroeg begin
“Omdat er vier jaar geleden direct na het vaststellen van onze
verkiezingslijst een aantal opmerkingen werden gemaakt door
de toen nieuwe partijen, hebben we besloten om tijdig over een
andere werkwijze na te denken. Dat resulteerde in een notitie
Procedure Verkiezingen die al op 14 oktober 2017 door de OSF
Ledenraad werd vastgesteld.”
“De procedure laat zien dat er vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 een aantal stappen gezet
diende te worden. Hiervoor is gekozen om de provinciale
partijen volop de ruimte te geven om hun lokale partijen/
afdelingen te ondersteunen op weg naar deze gemeenteraadsverkiezingen.”

Walter Lennertz
“In juni 2018 is de Verkiezingscommissie door de Ledenraad
“Een mooi voorbeeld was dat volgens de oorspronkelijke

bemenst. John Uffels namens het bestuur, Herre Hof en Mark

planning de voorinlevering op Goede Vrijdag zou zijn, een dag

Faasse namens de Ledenraad. Zij hebben uiteindelijk met

waarop ambtenaren helemaal niet aanwezig zijn. Ook het

de kandidaten gesproken en een voorlopige lijstvolgorde

beschikbaar stellen van de benodigde digitale bestanden om

voorgelegd aan bestuur en Ledenraad.”

de instemmingsverklaringen in te kunnen vullen kwamen veel
later beschikbaar dan toegezegd.”
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Lennertz: “In de procedure is vervolgens precies vastgelegd

te hebben. Hier kwamen drie zaken naar voren die voor mij

hoe de kandidaatstelling zou moeten verlopen. Alle partijen

een grote verrassing waren. Allereerst de naam van onze partij.

die lid of aspirant lid waren mochten een kandidaat stellen.

Het Ministerie gebruikt de naam Onafhankelijke SenaatsFractie

Daar waar meer partijen in een provincie actief waren, diende

met de afkorting OSF. Dat is dus zoals wij het ook graag zien.

dit gezamenlijk te gebeuren. Alle kandidaten, oorspronkelijk

Maar de ambtenaren keken onder andere naar de statuten en

zeven, hadden vervolgens een gesprek met de Verkiezings-

kwamen tot de conclusie dat de naam formeel Onafhankelijke

commissie, eind januari 2019.”

Senaatsfractie zonder afkorting zou moeten zijn.”

“Vervolgens is er conform de vastgestelde procedure op

“Het tweede discussiepunt was de handtekening van een van

23 maart 2019 de definitieve verkiezingslijst vastgesteld.

de kandidaten. Die week te veel af van de handtekening in zijn

Dat ging overigens niet echt soepel en uiteindelijk trokken

paspoort. Hier had ik wel al eens iets over gehoord, maar ik

twee kandidaten zich terug. Daarom werd door de OSF aan

had nog nooit meegemaakt dat hier ook een punt van werd

de verkiezingen deelgenomen met een lijst van vijf kandidaten,

gemaakt. Het laatste twistpunt was de naam van Henk Jan

waarbij Gerben Gerbrandy de lijstrekker was.”

Schmaal. Omdat er geen streepje staat tussen de voornaam,
zou op de formulieren alleen de voornaam Henk gebruikt
mogen worden. Dat zou dan betekenen dat Henk Jan de
papieren opnieuw moest invullen.”
Uiteindelijk valt het allemaal mee. De handtekening wordt
geaccepteerd en uiteindelijk mag Henk Jan zonder streepje
als voornaam blijven staan. De naam wordt inderdaad
Onafhankelijke Senaatsfractie zonder afkorting OSF.

Het is opvallend dat de Ledenraad ook nu niet tevreden
was met de Procedure en de manier waarop die uitwerkte.
Bij de volgende Ledenraad zal er opnieuw gesproken worden
over een procedure die recht doet aan ieders belangen.
Voor Walter Lennertz begon na het vaststellen van de
kieslijst het tweede formele deel, het inleveren van de stukken.
“Voordat je kunt inleveren moet je alle papieren op orde
hebben. Daarvoor moet je dus eerst de digitale bestanden

“Nu alles in orde was bevonden kon ik op 24 april met

van het Ministerie kunnen downloaden. Het duurde erg lang,

een gerust hart op de trein naar Den Haag stappen voor

maar uiteindelijk was alles beschikbaar.”

de definitieve inlevering. Al met al heeft het hele traject
binnen de OSF geduurd van oktober 2017 tot en met maart
2019, waarna nog twee maanden nodig waren voor de
definitieve inlevering bij de Kiesraad.”
Onzekerheid
Na het inschenken van een dampende kop koffie vertelt Walter

“Vervolgens heb ik alle kandidaten tijdens de Ledenraad van

Lennertz verder over de verkiezingen: “Voor de verkiezingen

maart 2019 hun formulier laten tekenen. In tweevoud voor

van Provinciale Staten waren wij binnen de OSF vol vertrouwen.

de zekerheid. Die tweede set ging naar onze OSF coördinator

Uitgaande van het aantal zetels bij onze leden en de vele kansen

die stand by stond. Mocht mij iets overkomen, dan zou hij het

in de provincies met aspirant leden zag het er rooskleurig uit.

laatste deel van de formele produce voor zijn rekening nemen.

Meteen nadat de uitslagen bekend werden sloeg de stemming

Maar gelukkig was dat niet nodig”, aldus Walter Lennertz.

finaal om. Een snelle berekening liet zien dat we niet genoeg
punten voor een zetel hadden behaald. Ook in de media werd

Hij vervolgt: “Op 16 april was de voorinlevering. De ambtenaren

dat bevestigd: geen zetel voor de OSF.”

kijken dan alles na en geven aan als er nog iets aangepast dient
te worden. Dit is niet verplicht, maar ik vind het persoonlijk
wel prettig om nog voor de definitieve inlevering zekerheid
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“Pas een week later kregen wij een onderbouwd zeteloverzicht

Stempunten per provincie:

van Hylke ten Cate. Hij is de onbetwiste autoriteit als het om
het verwerken van verkiezingsuitslagen naar zetelverdelingen
gaat. Zijn conclusie was helder, de OSF krijgt een restzetel.
Ook later, toen de cijfers nog enigszins werden aangepast,
bleef zijn conclusie dat de OSF haar restzetel zou behalen.”
“Enerzijds was dat goed nieuws voor de OSF, maar binnen
het bestuur waren we er niet gerust op. Stel je voor dat een
van de OSF Statenleden ziek is op de dag van de stemming
of dat iemand een fout maakt? De marges waren te klein.
Daarom is op diverse manieren geprobeerd om alsnog meer
stempunten te vergaren. We hadden letterlijk maar één extra
Statenlid nodig, want we kwamen precies 43 stempunten te

Zuid-Holland		 668
Noord-Holland		
519
Noord-Brabant		
463
Gelderland		 377
Utrecht			
274
Overijssel			
246
Limburg			
237
Friesland			
151
Groningen		 136
Drenthe
120
Flevoland			
102
Zeeland			
98

kort. Het Statenlid met de minste stemwaarde heeft al 98
stempunten.”
Tijdens de verkiezingen bleek dat er geen fouten werden

Actuele stempunten OSF:

gemaakt en dat er geen verrassingen waren voor de OSF.
De Statenleden stemden keurig op hun eigen partij en daarmee
kwamen de voorspellingen van Hylke ten Cate wederom
volledig uit.

FNP			
Lokaal-Limburg		
Lokaal Brabant		
Groninger Belang		
Partij voor Zeeland		
Sterk Lokaal Drenthe
PBF			
OPNH
LPG (aspirant)		
U26 Gemeenten (aspirant)
LPZH (aspirant)		

654
524
513
458
246
170
50
50
0
0
0

De Eerste Kamer
En met de verkiezing van Gerben Gerbrandy tot OSF Senator
kwam op 27 mei een einde aan de werkzaamheden van Walter
Lennertz in het kader van de procedure verkiezingen eerste
kamer 2019. Of hij er over vier jaar weer zin in heeft is onze
laatste vraag. “Nee, nee, nee”, reageert Walter Lennertz direct
“Tegen die tijd mogen jongere bestuursleden dit oppakken.”

Chris Tiekstra
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Lokaal-Limburg blijft groeien

De winnaar
VRAAGSTELLING
De verkiezingen voor Provinciale Staten boden veel verrassingen. De landelijke politiek kaapte de discussie in hun drang
naar een meerderheid in de Eerste Kamer, met dank aan de media. Toen de uitkomsten bekend werden, bleek Forum voor
Democratie onvoorstelbaar veel stemmen behaald te hebben. Daarmee konden alle voorspellingen en verwachtingen
in de prullenbak. Slechts een lid uit het OSF platform wist desondanks groei te bewerkstelligen.
Hoe hebben zij dat voor elkaar gekregen en wat kunnen anderen daar van leren?

te binden. Daarbij hebben wij ook meteen aangegeven dat
men kandidaten op onze lijst kon zetten en een actieve rol
binnen Lokaal-Limburg kan spelen, zelfs binnen het bestuur.
Daar is goed op gereageerd.”
“Vervolgens hebben wij een klein campagneteam gevormd
dat onafhankelijk mocht werken. Als bestuur hebben wij alleen
het budget bepaald en de rode draad van de campagne goedgekeurd. De rest hebben wij bewust uit handen gegeven en

/

aan de deskundigen overgelaten. Zij bepaalden eerst een
strategie en vervolgens het beeld voor de campagne en
de inzet van de middelen. Door heel vroeg de uitstraling vast

Lokaal-Limburg

te leggen heeft het campagneteam daarna de handen vrij

Ad Roest is voorzitter van Lokaal-Limburg, een partij die al heel

gehouden om de kandidaten zo goed mogelijk te ondersteunen.

lang lid is van de OSF. De laatste jaren was Lokaal-Limburg

Het heeft ook veel discussies voorkomen, discussies over

met een zetel in het Limburgs Parlement vertegenwoordigd.

vormgeving, fotografie e.d. zoals wij dat bij eerdere

In maart wist deze partij het aantal Statenleden te verdubbelen

verkiezingen wel meemaakten.”

en beschikt sindsdien dus over twee Statenleden.
Ad Roest: “De verwachtingen voor de verkiezingen waren
eerlijk gezegd nog hoger gespannen. Wij gingen voor 3 tot 4
zetels, een groei die wij voorspelden dankzij onze bijzondere
campagne. Helaas heeft Forum voor Democratie ook hier in
Limburg de zaken vreselijk verstoord. Een enorme tegenvaller
moet ik eerlijk toegeven. Aan de andere kant moet je in de
politiek ook altijd realistisch blijven. Als zo veel mensen op
een betrekkelijk nieuwe partij stemmen, ondanks de afwezigheid van die partij bij discussies in de provincie, dan moet je
toch stellen dat de kiezer altijd gelijk heeft.”
“Onze verwachtingen waren vooraf nogal positief omdat wij
een bijzondere campagne hebben gevoerd. Een campagne die
veel overeenkomsten vertoont met de adviezen die eerder in

Ad Roest

Locomotie te lezen waren. Wij hebben vooraf geïnvesteerd
door zo veel mogelijk lokale onafhankelijke partijen aan ons

7

“Omdat wij in Limburg twee kiesdistricten kennen, hebben wij

stemmen binnen gehaald. De rol van de lijsttrekker was daarbij

daar optimaal gebruikt van gemaakt. Als lijsttrekker hadden wij

ook bijzonder. In de steden waar wij een sterke kandidaat

al eerder ons zittende Statenlid Raimond Franssen aangewezen.”

hadden liet hij zich letterlijk niet zien. Hij heeft zich toegelegd
op de gemeenten waar wij geen top kandidaat hadden.”

“Die vroege keuze leidde in ieder geval meteen tot duidelijkheid
en duidelijkheid voorkomt in mijn ogen veel gedoe achteraf.
De kandidatencommissie heeft vervolgens de lijstvolgorde
bepaald. Daarbij is goed gekeken naar de lijst Noord en de
lijst Zuid. Per lijst zijn op de eerste plekken steeds succesvolle
politici uit diverse gemeenten gezet. We kwamen zodoende
tot een goede verdeling over heel Limburg. De kandidaten
zijn grotendeels zittende raadsleden die veel stemmen
hadden gehaald bij de gemeenteraadsverkiezingen.”
Lijstvolgorde
“Ik zei dat de kandidatencommissie de volgorde bepaalde
en dat klopt ook. Wij hadden als bestuur vooraf al aangegeven
het voorstel ongewijzigd aan te nemen. Ook in de algemene
ledenvergadering is de volgorde van de lijst niet gewijzigd.
Er was eigenlijk geen enkele discussie over. Vervolgens heeft

Campagnebeeld, Henk van der Linden, gekozen Statenlid

het campagneteam aangegeven dat de kandidaten die het
hoogst op onze verkiezingslijst stonden per gemeente de

“Uiteindelijk is Raimond Franssen rechtstreeks gekozen via

meeste ondersteuning konden ontvangen. De overige

lijst Zuid en heeft Henk van der Linden, de nummer twee op

kandidaten werden opgeroepen de eerste kandidaat te

lijst Noord, een restzetel binnengehaald. Voor ons toch nog

ondersteunen en vervolgens zelf alleen in eigen kring,

een winst van 100%.”

via kleine kaartjes, stemmen te vergaren.”
“Ons toekomstbeeld is gericht op het versterken van de relaties
met onze achterban. We willen de aangesloten lokale partijen
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Campagnebeeld, Raimond Franssen, gekozen Statenlid

nog meer betrekken bij de partij en bij de politiek in het
Limburgs Parlement. Ook willen wij nog meer partijen aan
Lokaal-Limburg binden, vooral in de gemeenten waar we
nu nog niet vertegenwoordigd zijn. Dan gaan we ook
bijeenkomsten houden in de diverse regio’s om met de
burgers over de Limburgse politiek te praten. Dat is voor
ons erg belangrijk, daar willen we aan vasthouden.”
“Onze rol binnen de OSF is met de twee zetels wat belangrijker
geworden, maar daar laten we ons niet op voorstaan. Binnen
het OSF platform zien wij iedereen als gelijken. Het komt
bovendien niet zo vaak voor dat er echt gestemd moet worden
en de ‘waarde’ van partijen een rol gaan spelen.”
Ad Roest sluit af door zijn mening over de OSF te geven:
“Wij zullen in ieder geval lid blijven van het OSF platform

“De kandidaten die hoog op de lijst stonden kregen de vrijheid

omdat wij de voordelen duidelijk zien en ervaren.

om zelf actief te zijn in hun gemeente. Het campagneteam

Veel onderling contact op bestuurlijk en politiek vlak en

ondersteunde hen met posters, spandoeken, frames, flyers,

natuurlijk financiële steun dankzij de projecten. Zonder

RTV commercials en nog veel meer.”

die steun hadden wij onze campagne niet zo goed kunnen
uitvoeren. Een woord van dank dus richting de OSF, voor de

“In de uitslagen is duidelijk terug te zien dat dit goed gewerkt

kansen die het ons als provinciale partijen geeft.”

heeft. De eerste zeven mensen op elke lijst hebben de meeste
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VRAAGSTELLING
De landelijke verkiezingen stonden te veel in het teken
van de Eerste Kamer. Toch is het een gegeven dat
de Eerste Kamer nu eenmaal door de Statenleden wordt
gekozen. Daarom is het van belang dat de leden van
het OSF platform voldoende zetels behalen om de zetel
in de Eerste Kamer veilig te stellen. En daarmee
wederom de toekomst van de OSF veilig te stellen.
Vijf leden uit het OSF platform wisten desondanks
hun Statenzetels te behouden en dragen daardoor
bij aan de Senaatszetel van de OSF.
Wat zijn hun ervaringen en wat kunnen wij van elkaar leren?

Voldoende Statenleden
voor Senaatszetel
“Uiteindelijk zijn we weer met twee zetels vertegenwoordigd
in de Staten van Zeeland. Als eerste is onze lijsttrekker François
Babijn gekozen, als tweede veroverde, niet geheel onverwacht,
Bertie Steur een zetel. Bertie is een nationale tv persoonlijkheid
omdat ze heeft meegedaan aan ‘Boer Zoekt Vrouw’ en in 2016
‘Expeditie Robinson’ wist te winnen. Daarnaast doet ze nog wat
op de radio in Renesse, haar woonplaats.”

/
Partij voor Zeeland
In Locomotie hebben wij eerder aandacht besteed aan onze
leden in Zeeland. Partij voor Zeeland en Zeeland Lokaal zijn

Boer Zoekt Vrouw, Expeditie Robinson

voor de verkiezingen van Provinciale Staten overeengekomen
om samen verder te gaan onder de naam Partij voor Zeeland.

Voorkeur

Op dat moment hadden beide partijen een Statenlid.

“We hadden Bertie Steur bewust op plaats 10 gezet op de lijst
voor de Provinciale Staten en voor het Waterschap. Dat was

Marien Weststrate is partijvoorzitter en vormde samen

bewust omdat wij hoopten dat zij voldoende stemmen zou

met Mark Faasse het campagneteam. Hij praat ons bij over

behalen om op eigen kracht, dus via voorkeurstemmen,

de actuele situatie in Zeeland. “Voor de verkiezingen waren

een zetel binnen te halen. En dat is haar gelukt.”

de verwachtingen wat hoger gespannen, we dachten drie of vier
zetels te moeten kunnen veroveren. Al heb ik ook toen al

“De campagne begon voor ons door zoveel mogelijk lokale

aangegeven dat we mede afhankelijk blijven van de nieuwe

partijen in Zeeland te benaderen. Dat was nu wat eenvoudiger,

partijen zoals Forum voor Democratie.”

omdat er nog maar een onafhankelijke provinciale partij is.
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We wijzen die lokale partijen op het belang van samenwerken
in een platform en om samen op te trekken in de provincie.
Daarbij biedt het lidmaatschap van de Partij voor Zeeland
ook de mogelijkheid om op de kieslijst voor Provinciale Staten
te komen.”

/
Groninger Belang
Bram Schmaal was lijsttrekker en is fractievoorzitter van
Groninger Belang. Als lijsttrekker was hij ook direct betrokken
bij de verkiezingscampagne. Groninger Belang deed voor
de tweede keer mee aan de verkiezingen en wist ook nu
weer drie zetels te behalen.
Marien Weststrate en Bertie Steur
Bram Schmaal wil eerst
“Tijdens de campagne zijn we deur aan deur afgelopen om

kwijt dat zijn partij ook bij

een praatje te maken, hebben we markten bezocht, auto’s

de winnaars hoort.

voorzien van stickers, promotiebanieren geplaatst en nog veel

“Wij hebben een flink aantal

meer. Ons politiek speerpunt was dat wij tegen ontpoldering

stemmen meer behaald

zijn zoals helaas met de Hetwiegerpolder wel is gebeurd.

dan de vorige keer en dus

Daarnaast willen wij het woningbouwbeleid terugbrengen

spreek ik over winst.

van de provincie naar de gemeenten om een beter antwoord

We hebben drie zetels en

te hebben voor de vele starters in Zeeland.”

dan nog 700 stemmen over.”

“De komende vier jaar zullen wij ons constructief opstellen

Bram Schmaal

binnen de provincie. We willen graag meewerken aan goede
voorstellen en ook zelf voorstellen doen om op die manier toch

Waar is dat aan te danken of te wijten? Schmaal: “In mijn

een deel van ons programma uitgevoerd te krijgen. Wellicht

beleving spelen er twee aspecten een rol. Tijdens de aanloop

dat deze opstelling over vier jaar leidt tot meer zetels.”

naar de verkiezingen was er uitsluitend aandacht voor
landelijke partijen als Forum voor Democratie. Het provinciale

“De OSF zullen wij zeer zeker blijven steunen. Wij zijn erg

beleid leek van geen enkel belang, het leek alleen maar om

blij met de mogelijkheden die wij dankzij de OSF krijgen.

de bezetting in de Eerste Kamer te gaan. Op de tweede plaats

Niet alleen voor ons als provinciale partij, maar ook voor

hebben wij in Groningen veel last gehad van het gedoe rondom

de aangesloten lokale partijen. Wel denk ik dat de leden van

Partij voor het Noorden. Nadat deze partij zich terugtrok uit

de OSF samen beter moeten gaan communiceren”

de OSF bleek Annemarie Heite op de lijst van Code Oranje
te staan. Deze vrouw is erg bekend in Groningen met name

Met de opmerking “Misschien dat wij vanuit Zeeland ook

als het om het aardgasdossier gaat. Ze is ook regelmatig te zien

actiever moeten worden binnen de OSF”, sluit de voorzitter

geweest op de landelijke televisie.”

het gesprek af.
“Meteen werd door de mensen achter Partij van het Noorden
gesteld dat een stem op hen ook een stem op Annemarie
zou zijn. Puur kiezersbedrog als je het mij vraagt, want er
was geen rechtstreekse link tussen beiden. Daarnaast deed
Code Oranje in Groningen niet mee en met een of twee
stemmen uit Groningen had Heite geen enkele kans om
daadwerkelijk in de Eerste Kamer te komen.”
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“Ook de claim dat zij het alleenrecht hebben op het gasdossier
en als enige begaan zijn met het belang van de Groningers
heeft Groninger Belang geen goed gedaan. Het is natuurlijk
niet de waarheid, maar een deel van de kiezers is nu eenmaal
goedgelovig.”

/
Fryske Nasjonale Partij
Cees Nieboer is waarnemend voorzitter en was zijdelings
bij verkiezingscampagne betrokken. Het meest opvallende
aan de campagne in Friesland was dat de partij gekozen heeft
Hoofdkantoor NAM

om betaalde professionals in het campagneteam te plaatsen.
Cees Nieboer hierover: “Wij hebben als bestuur veel ruimte

“Aan de andere kant kun je stellen dat de drie zetels te danken

gegeven aan het campagneteam en ons alleen op hoofdlijnen

zijn aan een sterke campagne. We hebben veel gedaan en

met de strategie bemoeid. Er waren forse financiële middelen

veel mensen gesproken. Ook op de sociale media waren

beschikbaar en die kon het campagneteam zelf inzetten.”

we heel actief. Achteraf blijkt dat wij onze boodschap goed
hebben overgebracht. Dat heeft ons drie zetels opgeleverd.”

“Uiteindelijk hebben we weer vier zetels behaald, maar wel
met een aanzienlijk stemmenverlies. Die vierde zetel is een

Serieus

restzetel. We blijven dus stabiel in de Friese Staten. Binnen de

“Ik had vooraf eigenlijk wel op meer gehoopt, maar we

partij lopen de meningen uiteen of we over verlies of winst

zijn tevreden met de uitslag. Daar komt bij dat wij tijdens

moeten spreken. Ik denk zelf dat we, rekening houdend met

de coalitiebesprekingen door vrijwel alle partijen als een

de onverwachte opkomst van Forum, best tevreden mogen

serieuze partij werden omschreven. Het had ook niet veel

zijn.”

gescheeld of we hadden deelgenomen aan deze coalitie.
De keus viel uiteindelijk op de VVD omdat die nog een zetel
meer hebben.”
De fractievoorzitter ziet de toekomst met een gerust hart
tegemoet: “Groninger Belang is bijna provincie dekkend.
Er zijn nu nog twee gemeenten waar we geen lid hebben.
We streven naar 100% in de komende jaren. Daarbij bieden
wij onze leden een netwerk om elkaar te ontmoeten en beter
te leren kennen. Ook voor wat betreft de OSF heb ik vertrouwen
in de toekomst. De nieuwe Senator lijkt een wat andere
benadering te hebben en ik zou het prima vinden als hij wat
meer vanuit de oppositie zou opereren. Hij moet in ieder
geval het verhaal van de provincies in Den Haag vertellen

Cees Nieboer

Johannes Kramer

en niet andersom.”
“Wij kennen een structuur van lokale afdelingen in de diverse
“De Eerste Kamer wordt toch steeds meer een politieke arena

gemeenten. Per afdeling was er een coördinator en de inzet was

en daarom denk ik dat je als OSF ook een politieke agenda

dat die ook weer onderling veel contact hadden. Deze opzet was

moet hebben. Op hoofdlijnen moet je met elkaar afspreken

goed, maar de evaluatie is nog in volle gang. Het is voor ons van

wat je van bepaalde zaken vindt. Leden moeten het gevoel

belang dat we alle afdelingen horen, voordat wij kunnen

hebben dat zij gehoord worden en dat de Senator er ook

spreken van een afgeronde evaluatie. Daar nemen we de tijd

namens hen zit. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf.”

voor, want wij zijn echt een partij die van onderop wil werken.”
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De waarnemend voorzitter wil in ieder geval voorkomen dat
het bestuur te snel gaat en de afdelingen van zich vervreemd.
“Door iedereen de tijd te geven en te betrekken willen wij straks
de juiste besluiten kunnen nemen voor de toekomst. Gaan we
bijvoorbeeld een volgende keer weer met betaalde professionals
aan de slag en blijven wij ons richten op de jeugd?”
De FNP heeft de laatste jaren steeds een gedeputeerde mogen
leveren. Hoe staat dit er nu voor? Nieboer geeft aan dat ook
hier geduld nodig is: “Wij zijn volop betrokken bij de coalitie-

/

besprekingen, maar dat is nog niet helemaal afgerond. Ik heb
er persoonlijk alle vertrouwen in dat wij wederom gaan
meebesturen in Friesland.”

Lokaal Brabant
Wil van Pinxteren was lijsttrekker en is gekozen tot Statenlid

OSF en Europa

namens Lokaal Brabant. Over zijn bijdrage aan het campagne-

“Wij kunnen ons geen leven zonder OSF voorstellen, dat geldt

team zegt hij: “We zijn al in januari 2018 begonnen om over

ook voor onze leden. De nieuwe Senator, Gerben Gerbrandy,

het programma na te denken. In juli hebben wij met leden en

komt bij ons vandaan en dat helpt natuurlijk mee. Binnen de

andere geïnteresseerden gebrainstormd over dat programma

diverse geledingen van de OSF willen wij graag onze inbreng

en de toekomst van onze partij. Vervolgens is het concept

blijven leveren. Denk daarbij aan thema’s als de energie-

verkiezingsprogramma Lokaal Brabant geschreven dat in

transitie of meer rechtstreekse contacten van de regio’s

oktober formeel in concept is vastgesteld.”

met Brussel.”
“De eerste aanzetten voor
het campagneplan zijn eind
2018 op papier gezet samen
met de voorlopige kandidatenlijst. De lijstcommissie heeft
mij toen tot lijstrekker
voorgedragen. Tijdens het
vaststellen van de lijst kwam
Logo EFA

het op de algemene ledenvergadering van 2 december

Communicatief denk ik dat we de OSF gezamenlijk beter

2018 nog tot een vervelend

moeten uitdragen. De voorgenomen naamsverandering is

akkefietje. Er waren mensen

in mijn ogen een goede stap in de juiste richting. Er moet

die Laurens van Voorst, die tot

meer binding komen tussen de diverse leden van het

dan toe volop had meegewerkt

platform om samen een vuist naar de pers en de kiezers

aan de campagne, op nummer 1 wilde hebben. Toen dat niet

te kunnen maken.”

doorging omdat de meerderheid van de leden wilden vasthou-

Wil van Pinxteren

den aan de bestaande lijstvolgorde zijn wat mensen opgestapt.
“We willen ook meer met EFA (European Free Alliance) doen,

Laurens heeft toen besloten om zich terug te trekken. Dat kun

samen met andere partijen binnen de OSF. De Groenen/Vrije

je dus een kleine crises noemen, maar daar zijn we snel

Europese Alliantie is een fractie in het Europees Parlement,

bovenop gekomen. Maar het was toch een minder gewenste

een samenwerkingsverband tussen twee diverse partijen

campagnestart.”

waarbij ook onafhankelijken zich kunnen aansluiten.
Wij strijden binnen de EFA voor meer bevoegdheden voor de

Op de vraag hoe de campagne vervolgens is verlopen vertelt

regio’s en dus minder aansturing vanuit de centrale overheden.

Wil van Pinxteren enthousiast: “Er waren in Brabant heel veel

Wellicht dat we daar binnenkort binnen de OSF over kunnen

debatten. Ik heb er zelf veel gedaan, maar ook medekandidaten

praten.”

uit onze top 10 hebben er een aantal voor hun rekening
genomen. Zelf heb ik genoten van de meeste debatten.
Een vervelend debat was in Breda met een zaal vol FNV
achterban dat al snel een zeer eenzijdig debat werd, over de
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misstanden in Den Haag. De slechte debatleider maakte het

Over de toekomst is Wil van Pinxteren duidelijk: “We moeten

geheel ook niet beter. Maar de debatten met studenten waren

de komende jaren hard werken om de partij weer sterker

juist wel heel erg leuk. Soms gebeurde dat in een soort

te maken. Rondom de discussie over de lijsttrekker zijn enkele

Lagerhuis-setting en dat vond ik een leuke vorm voor dergelijke

leden helaas opgestapt. We proberen nu met de commissie-

bijeenkomsten. We hebben dus ook veel contacten met

leden, waarvan er een in het Westelijk en een in het Oostelijk

jongeren gehad. Ook de ontmoetingen tijdens de stickerstem-

deel van de provincie woont, terwijl ik zelf uit het midden kom,

wijzeracties waren heel leerzaam en gaven mij een goed inzicht

om snel in te spelen op actuele lokale en regionale kwesties.

in hoe onze jongeren keuzes maken en denken.”

Zo moeten we andere partijen weer aan ons binden. Van
daaruit willen wij GS prikkelen om meer aandacht te krijgen

“Inhoudelijk hebben wij onze campagne grotendeels afgestemd

voor de regio’s en de diverse belangen die daar spelen.”

op onze regionale kandidaten. Zij kregen eigen posters en
flyers. De boodschap was in grote lijnen gelijk aan het verkie-

“Over de OSF kan ik kort zijn. Dankzij de ondersteuning van

zingsprogramma, maar wel steeds met een regionaal tintje.

de OSF hebben wij de campagne kunnen voeren zoals wij dat

Je ziet aan de uitslagen dat dit goed heeft gewerkt in vele

gedaan hebben. Dat was anders zeker niet mogelijk geweest.

plaatsen, vooral op het platteland. De plaatsen met regionale

Ik wil ook in de toekomst mijn inzet voor de Steunfractie

kandidaten hebben meer stemmen gekregen. Je kunt dus een

voortzetten en daarnaast zie ik veel voordeel in het landelijke

provinciale campagne lokaal inkleuren en daarmee stemmen

platform en onze aanwezigheid in Den Haag.”

behalen.”
Ook bijzonder was de aanwezigheid van Lokaal Brabant in
de nationale pers. Van Pinxteren hierover: “Naast radio en tv
commercials op lokale zenders zijn wij in contact gekomen
met NPO2 en daar zijn we ook een aantal malen te zien geweest.
Daarnaast ben ik via de OSF nog bij BNR radio geweest en
we zijn bij Jinek geweest. Niet aan de tafel, maar wel prominent
in beeld, dat heeft veel positieve reacties opgeleverd.”
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Sterk Lokaal
Drenthe speelt een opvallende rol als het gaat om het binnenhalen van een Senaatszetel voor de OSF. Na de verkiezingen
stapte Frank Duut, die namens 50Plus in het Drents Parlement
was gekozen, over naar Sterk Lokaal. Daarmee kwam Sterk
Lokaal uit op een fractie van twee personen en werd de restzetel
die voor de OSF in het verschiet lag, een volle zetel in
de Eerste Kamer.

Programma Lokaal Brabant
Het volgende weekeinde was alles alweer voorbij toen het pas
“Uiteindelijk hebben we 1,4 zetels behaald (ruim 25.000

overgestapt Statenlid Sterk Lokaal de rug toedraaide en voor

stemmen), helaas net te weinig voor een restzetel. Toch hoef

zichzelf verder ging.

ik het werk in de provincie niet helemaal alleen te doen.
Wij hebben nu twee commissieleden. Zo kunnen we de vele

John Uffels is partijvoorzitter en was ook campagneleider.

voorbereidende vergaderingen verdelen. Alleen de vergaderin-

Hij heeft het hele proces van heel dichtbij meegemaakt.

gen van Provinciale Staten zijn uitsluitend voor de Statenleden

“Direct na de verkiezingen hadden wij al het gevoel dat wij

toegankelijk.”

gewonnen hadden. We behaalden veel meer stemmen en
kwamen uit op 1,7 zetel. Dat betekent dat wij ook deze voor

“Naast de burgerleden werk ik tegenwoordig ook samen met

ons tweede keer weer een Statenlid mochten leveren.”

het Statenlid van ChristenUnie/SGP. Door als twee eenmans-

Dan gebeurt er eind april, begin mei iets opvallends.

fracties zaken af te stemmen sta je er samen toch sterker voor.”

De overstap van het Statenlid voor 50Plus naar Sterk Lokaal.
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Uffels zegt hierover: “Tijdens de verkiezingsavond spraken

Aan de andere kant weten de wethouders onze fractieleden

wij met veel andere kandidaten en dus ook met Frank Duut.

makkelijk te vinden. Er is dus veel contact tussen de politici.

Het viel mij toen op dat hij teleurgesteld was dat zijn partij

Maar ook met de burgers is er veelvuldig contact. De ene keer

op een zetel was blijven steken. Natuurlijk erkende hij dat

via de wethouders, de andere keer rechtstreeks. In ieder geval

de oorzaak deels bij de opkomst van Forum van Democratie lag,

is er persoonlijke betrokkenheid. Ik durf ook te stellen dat wij

maar voor hem speelde het feit dat zijn partij steeds kleiner

inmiddels sterk verankerd zijn in de Drentse samenleving”

wordt en dat het lijkt of er steeds minder aanhang voor zijn
partij is een grotere rol. Daarnaast klaagde hij toen ook over

En dat is best opvallend omdat deze partij pas sinds de vorige

de starheid binnen 50Plus die alles vanuit het landelijk

Statenperiode actief is. John Uffels: “Wij komen bewust

hoofdkantoor wil aansturen.”

regelmatig bij elkaar met wethouders, bestuur en fractie.
Wij hebben een sterke organisatie en zijn klaar voor
de toekomst.”
“Richting toekomst denk ik dat we het goed doen, maar dat
het ook altijd nog beter kan. Het zou mooi zijn om bij de
volgende verkiezingen een tweede zetel binnen te halen.
Daarmee zouden we in het Drents Parlement een nog belangrijkere positie innemen en onze leden en burgers nog beter
kunnen bedienen. Maar ik besef ook goed dat externe
omstandigheden ook een rol spelen. Denk aan het geweld
van de landelijke partijen in de media of de onverwacht grote
winst van Forum.”

Douwe Oosterveen

John Uffels

Over de OSF is John Uffels helder, maar dat mag je van hem
als bestuurslid van de OSF ook wel verwachten: “Sterk Lokaal

“Vervolgens lijkt het allemaal in kannen en kruiken om

is een constructieve partij die het belang van het platform

vervolgens te horen dat de heer Duut toch weer wat anders

onderschrijft. Wij willen graag dat de nieuwe Senator van onder

had besloten. Jammer voor de OSF op dat moment, maar

op, dus vanuit de provincies, wordt aangestuurd.”

misschien nog niet zo slecht voor de toekomst, zeker niet
van onze partij in Drenthe.”

“Het belang van de OSF komt ook naar voren rondom
de verkiezingen. Ik had als campagneleider het gevoel dat ik

Sterk

ongeveer alles kon doen wat ik wilde en noodzakelijk vond.

“Uiteindelijk zitten wij met een Statenlid in het Drents

Dat is dan mede dankzij de projectgelden die wij via de OSF

Parlement. Douwe Oosterveen is dus ook onze fractievoorzitter.

ontvangen. Met de OSF gelden willen wij al heel vroeg starten

Daarnaast kennen wij een steunfractie waar bijvoorbeeld Aimée

met de campagne voor de volgende periode. Nu al willen

van der Ham ook deel van uit maakt. Aimée was de vorige keer

wij nog meer inzetten op contacten met inwoners in onze

onze lijstrekker en zat de vorige periode ook lang in de Staten.

provincie. Wij willen het provinciaal beleid zo goed mogelijk

Begin dit jaar was zij betrokken bij een motorongeluk waar zij

met hen bespreken, al is het soms lastig gezien de onderwerpen.

nog heel lang last van heeft gehouden. Toen wij de lijsttrekker

Door nu al heel bewust actief te worden, ook via de sociale

moesten bepalen was zij nog niet voldoende hersteld.

media, laten wij van ons horen. En dat is goed voor onze

Nu is alles gelukkig weer helemaal in orde en kan Aimée haar

naamsbekendheid.”

rol in de steunfractie en de diverse commissies spelen.”
Campagne
John Uffels vertelt vervolgens over de campagne in Drenthe:
“Wij zijn als partij stevig verankerd in Drenthe. In 12 gemeenten
hebben wij wethouders en er zijn enkele gemeenten met een
college dat uitsluitend uit onafhankelijken bestaan. Vanuit alle
gemeenten hebben wij een of meer wethouders op onze lijst
staan. Dat is goed voor onze uitstraling, maar daardoor
weten wij ook goed wat er in de diverse gemeenten speelt.
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VRAAGSTELLING
De verkiezingen voor Provinciale Staten boden veel
verrassingen. Helaas ook een aantal onplezierige
resultaten. Voor vijf (aspirant)leden uit het OSF platform
werd het zelfs een zware teleurstelling.
Hoe gaat het nu met de mensen achter deze partijen?
Wat zijn hun ervaringen en wat kunnen de overige leden
van het OSF platform daarvan leren?

Vallen, opstaan
en weer doorgaan
om ze lijst 9 te geven, terwijl OPNH lijstnummer 10 had.
Dat heeft tot heel veel onduidelijkheid geleid. Ik ben er
van overtuigd dat dit ons de stemmen heeft gekost die wij
nu missen voor een zetel. Het is niet juist wat er gebeurd
is en ik kan mij er nog kwaad over maken.”
“Die onduidelijkheid werd van
alle kanten bevestigd. Zelfs
mijn schoonmoeder hoorde

/

van haar buurvrouw dat zij
zich te laat realiseerde dat
ze op de verkeerde lijst had

Ouderen Partij Noord-Holland

gestemd. Maar ook van

Jeff Leever was 8 jaar statenlid voor OPNH. Een partij die

bestuurders begreep ik dat

al 25 jaar onafgebroken in de Staten van Noord-Holland was

ze danig in verwarring waren.

vertegenwoordigd. Tot dit jaar, helaas. In de toelichting van

Uiteindelijk moet je je erbij

Jeff Leever is de enorme teleurstelling nog goed waarneembaar:

neerleggen. Als ik nu naar

“Het doet eerlijk gezegd pijn en het is heel erg jammer.

de Staten kijk, zie ik overigens

Het is overigens opvallend dat er deze keer veel statenleden

een over-vertegenwoordiging

niet meer terugkeren, daarmee gaat natuurlijk een enorme

vanuit Amsterdam.

hoeveelheid kennis en ervaring verloren.”

Dat is slecht voor de andere

Jeff Leever

regio’s in onze provincie. Ik vind dat Provinciale Staten alle
Hoe kon het zover komen? Jeff Leever: “We hebben iets van

regio’s zou moeten vertegenwoordigen.”

19.000 stemmen behaald en dat zijn er 2.000 te weinig.
De belangrijkste oorzaak is in mijn ogen een grote fout van

“Ook het verhaal restzetels vindt ik vreemd. Hier heeft de VVD

de Kiesraad. Vlak voor de verkiezingen hebben 50Plus en

nog twee restzetels gekregen, terwijl partijen die slechts 2.000

de Partij van de Ouderen besloten om gezamenlijk mee te doen. stemmen te kort komen gewoon buiten de Staten blijven.
In mijn beleving is dat dan een nieuwe partij die ergens achter

Dat klinkt toch niet democratisch? Maar laten we eerlijk zijn,

op de lijsten komt, met een hoog nummer. Hier werd besloten

er waren natuurlijk meer oorzaken.”
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“De enorme winst van Forum hadden zij zelf ook niet verwacht.
Dat en de hoge opkomst hebben de OPNH niet in de kaart
gespeeld.”
Jeff Leever is nu raadslid in Hollands Kroon, dat was hij
overigens al, en daarnaast is hij nog actief binnen zijn eigen
Media Adviesbureau.
“Ik had vroeger ook nog een uitgeverij, maar die is door mijn
zoon overgenomen. Daarnaast organiseert die nu een aantal
congressen en dat loopt bijzonder goed.”

/
Lokale Partijen Gelderland
Ed Goossens is voorzitter van Lokale Partijen Gelderland
en wethouder in de gemeente West Betuwe. LPG heeft in
maart voor de tweede keer meegedaan aan de verkiezingen
en de teleurstelling was dan ook heel groot dat het wederom
niet gelukt is om een zetel te behalen.

En nu?

Ed Goossens zoekt naar

“We zijn nu bezig met de afwikkeling van de financiën met

de oorzaken: “Achteraf moet

de provincie en dan kijken we weer naar de eigen partij.

je concluderen dat de voor-

We zullen op korte termijn een Algemene Ledenvergadering

bereidingen te laat zijn

uitschrijven om te bespreken wat de leden nu willen.

opgestart en dat er te veel

Zelf denk ik dat we gewoon door moeten gaan. We hebben

werk lag voor te weinig

een mooie campagne gedraaid en er is nog veel te winnen

mensen. Dat was ook

voor ouderen in Noord-Holland. Alleen denk ik dat ik dat

de reden om een gezamen-

zelf niet meer moet trekken. Over vier jaar bereik ik een leeftijd

lijke lijst met Code Oranje

waarop je jongeren voor moet laten gaan. Laat anderen zich

aan te gaan. Zonder die

maar eens druk maken in Noord-Holland. Dat wil niet zeggen

move hadden we niet aan

dat ik niet meer gemotiveerd ben hoor, dat zit wel goed.

de verkiezingen kunnen

We hebben nu in 13 gemeenten een ouderenpartij met in

deelnemen. De samen-

vier steden bestuursdeelname. Dat laat zien dat er voldoende

werking met de mensen

potentieel is voor een gezonde toekomst voor een onafhanke-

van Code Oranje is overigens prima verlopen, daar hebben wij

lijke partij in de Staten, het liefst natuurlijk een ouderenpartij.”

geen spijt van. Na de verkiezingen is er echter geen contact

Ed Goossens

meer geweest. Ik denk dat de teleurstelling daar nog groter is.
Richting OSF zal Jeff Leever zijn rol voorlopig blijven spelen:

Met Code Oranje zal in ieder geval nog geëvalueerd worden.”

“Ik blijf in de Ledenraad zitten en ik ga ervan uit dat de leden
van OPNH ook willen dat we doorgaan. Sterker nog, nu ik

“Naar de toekomst toe moeten wij in Gelderland meer partijen

weer wat meer tijd heb, zou ik mij binnen de OSF willen

weten te betrekken. Nu zijn er 7 partijen lid, dat moet groeien

inzetten voor een sterkere partij. Ik zou graag willen mee-

naar iets van 35. Dat kan ook best want we hebben hier 52

bouwen aan het versterken van de OSF leden in de provincies

gemeenten. Dat is een groot potentieel aan lokale partijen,

en het betrekken van de lokale partijen in de gemeenten.

maar het komt aan op persoonlijk contact. We moeten naar

Bijvoorbeeld in een nieuwe Taakgroep Toekomst.”

die partijen toe, nader kennis maken en zorgen dat wij op
die manier nu al de hulp voor de volgende verkiezingen
organiseren.”
“Er spelen twee zaken volgens mij. Allereerst moeten de lokale
partijen ambassadeurs voor LPG willen zijn en dat kunnen
we onder anderen bereiken door meer partijen bij onze fractie
te betrekken. In de fractie wordt door de lokale partijen over
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/
De gemeenten in Gelderland

U26 GEMEENTEN
Deze partij in Utrecht was een van de nieuwe gezichten binnen

de politiek in Gelderland gesproken. Wat kom je tegen,

de OSF en voor de verkiezingen was men overtuigd van een

hoe heeft men dat op andere plekken opgelost en dergelijke.

succesvolle campagne. Helaas behaalde U26 GEMEENTEN

Maar ook het verkiezingsprogramma van LPG wordt door onze

geen zetel.

fractie bepaald. Daarnaast moet je richting de kiezers duidelijk
kunnen maken waar je voor staat. Wat lokaal inhoudt,

Roy Luca is voorzitter en

waarom wij de link naar het landelijke platform belangrijk

was lijsttrekker van U26

vinden. Dat zijn belangrijke zaken.”

GEMEENTEN.
Hoe is het gegaan?

Intern

De voormalig lijsttrekker is

“Maar we zullen eerst binnen de eigen partij en het bestuur

stellig: “Het is heel zuur, maar

moeten beginnen. De capaciteit moet vergroot worden door

we komen maar iets van 200

nieuwe mensen aan te trekken en in hun kracht te zetten.

stemmen te kort. 6.530

Dat betekent ook dat je de diverse posities optimaal moet

kiezers hebben hun stem op

gaan invullen. Als die basis op orde is kun je samen aan

onze partij uitgebracht, dat

de groei van LPG gaan werken.”

mag een succes genoemd
worden zeker gezien de korte

“Dat geldt ook voor onze rol binnen de OSF. Wij willen

voorbereidingstijd. Wij

uiteraard graag doorgaan binnen dit platform, maar we moeten

hebben zo’n 30 debatten

Roy Luca

ook daar stappen maken. De nieuwe naam dient geïntroduceerd gedaan en samen met een groep
te worden en alle partijen zullen zich daaraan moeten commit-

enthousiaste partijleden hebben we vier maanden hard gewerkt.

teren. Wij willen graag meebouwen aan een nieuwe OSF.

Uiteindelijk moeten we toegeven dat het niet genoeg was,

Ikzelf wil bijvoorbeeld graag betrokken blijven bij de Taakgroep

net niet voldoende voor een zetel.”

Toekomst. We moeten nu stappen zetten om over vier jaar
uitzicht te hebben op minimaal twee zetels in de Eerste Kamer.

“Er zijn een aantal oorzaken aan te geven. We hebben hier

Met een nieuwe naam, met nieuw elan, met nieuwe energie.

in Utrecht nog te weinig naamsbekendheid en de giga vlucht

Nu hebben wij de kans om er samen de schouders onder

van Forum voor Democratie was ook niet te voorzien. Daarnaast

te zetten. Forum heeft laten zien dat Nederland zit te wachten

stoort het mij enorm dat de landelijke media van deze Provin-

op vernieuwing en de lokale politiek blijft groeien.

ciale verkiezingen, verkiezingen voor de Eerste Kamer hebben

Kansen volop dus, we moeten ze alleen weten te grijpen,”

gemaakt.”

sluit Ed Goossens af.
“Toch durf ik te stellen dat we het goed hebben gedaan. In
de debatten hoorden we herhaaldelijk dat onze dossierkennis
op orde was en van de meeste andere partijen hebben wij een
bedankje voor de prettige samenwerking ontvangen.”
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Hoe nu verder?

Noordwijk

“Er zijn nu 11 partijen aangemeld als lid en 2 die ons steunen.

Leiden

We gaan de komende periode in gesprek om meer lokale
partijen bij onze partij te betrekken. Daarnaast blijven wij
de zaken in de provincie volgen en laten met enige regelmaat

Den Haag Zoetermeer
Gouda
Hoek van Holland

onze neus zien als voorbereiding op de volgende verkiezingen.

Schiedam Rotterdam

Dus we gaan door en zien mogelijkheden over vier jaar.
We gebruiken die tijd om sterker te worden en om nog

Dordrecht

meer mensen te betrekken. Lokale politiek is belangrijk en
kan het verschil maken, ook in Utrecht.”
“De OSF zien wij ook in de toekomst natuurlijk zitten. Samen
het lokale geluid laten horen in Nederland, ieder op de eigen

Veel kiezers in Zuid-Holland

manier. In de Ledenraad voel ik mij als een koi karper in
de vijver. De contacten binnen de OSF zijn nuttig en dan

hard geknokt, dus je moet je afvragen of je daar als nieuwe

denk ik aan het collegiaal overleg en de vele goede contacten.

onafhankelijke partij veel kans maakt.”

Daarnaast heb ik het gevoel dat wij vanuit Utrecht ook toegevoegde waarde aan het OSF platform kunnen leveren”,

“Daarnaast speelt mee dat men in Zuid-Holland niet echt een

aldus partijvoorzitter Roy Luca.

gemeenschappelijk gevoel heeft zoals bijvoorbeeld Limburg,
Friesland of Zeeland. Mensen hier voelen zich geen ZuidHollander.”
Toekomst
“Er moet nog een Algemene
Ledenvergadering worden
opgeroepen, maar volgens
mij gaan we gewoon door.
Het gaat erom dat we een
manier vinden om veel meer

/

lokale gezichten aan ons weten
te binden. Want die local hero’s
maken het verschil, dat hebben

Lokale Partijen Zuid-Holland

we gemerkt in de gemeenten

Chris Hottentot is bestuurslid van LPZH en belast met

waar we goed gescoord hebben.

communicatie. Niet verwonderlijk dus dat hij ook heel actief

Bij de toekomstige acties

was in de verkiezingscommissie. Waarom is het niet gelukt

moeten we wel een goede

om een Statenzetel te behalen in Zuid-Holland?

manier vinden om het werk

Chris Hottentot

onder meer mensen te verdelen.”
Chris Hottentot: “Als ik naar de cijfers kijk dan zie ik dat
we het prima gedaan hebben in de gemeenten waar we een

“Voor mijzelf zit het er voorlopig op. Ik heb gemerkt dat het

vertegenwoordiging hebben. Als dat over de hele provincie

heel zwaar is om zowel op lokaal alsook op provinciaal niveau

zou hebben gegolden dan was een zetel zeker geweest.”

actief te zijn, zeker als je de portefeuille communicatie hebt.
Als ik zoiets bemerk vind ik dat ik er ook consequenties aan

“Maar helaas zijn we in te veel gemeenten niet actief en

moet verbinden.”

dan wordt het moeilijk. Zeker als je ziet dat de provinciale
verkiezingen door de landelijke partijen en de media gekaapt

“De relatie met de OSF is heel erg belangrijk geweest

zijn. Een aantal mensen denkt dat wij het niet hebben gehaald

de afgelopen periode. De subsidies zijn onontbeerlijk om

doordat wij in Rotterdam niet hebben meegedaan, maar dat

een goede campagne te kunnen voeren. Of en hoe LPZH

is volgens mij niet zo. In en om Rotterdam wordt voornamelijk

binnen het OSF platform wil doorgaan is formeel nog niet

landelijk gestemd. Er wordt daar door een aantal partijen enorm bekend. Dat wordt ook besproken tijdens de ledenvergadering.”
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Samen verder
Herre vervolgt: “Binnen de partij wordt nu volop gesproken
over hoe we verder moeten en of we verder willen. Inmiddels
verandert het politieke landschap in onze provincie nog steeds.
Fusies zorgen voor nieuwe gemeenten en ook voor nieuwe
partijen, ook lokale partijen. Daarnaast zien we dat er enkele
jongeren in het bestuur komen waardoor we volgens mij
de toekomst weer vol goede hoop tegemoet kunnen zien.
Doel is om de volgende keer weer een zetel in Provinciale
Staten te behalen.”

/
Provinciaal Belang Fryslân
Herre Hof is voorzitter van PBF en was direct betrokken bij
de verkiezingscampagne in Friesland waarvoor hij ook fungeerde
als lijstduwer. PBF bestaat 26 jaar en heeft ook al drie periodes
in de Staten gezeten. Deze keer is het echter niet gelukt.
Herre Hof is een realist:
“We hebben het niet gehaald,
hoewel we wel tweemaal
zoveel stemmen hadden als
de vorige keer. We komen nu
zo’n 25% tekort voor een zetel.
Door de vermindering van het

Het campagneteam in Leeuwarden

aantal Statenleden en
daardoor een hogere kiesdeler

“Of de OSF daarbij een rol speelt moeten de leden natuurlijk

konden wij in 2007 en 2011

formeel bepalen. Als het aan mij ligt blijven wij gewoon

geen zetel bemachtigen. Een

onderdeel van het OSF platform. Want hoewel onze leden

aantal leden en bijna het

contributie betalen en een afdracht voor raadsleden en

voltallige bestuur haakten

Herre Hof wethouders, kunnen we volgens mij niet zonder de financiële

toen af. Een nieuw bestuur,

steun van de OSF. Daarnaast ervaar ik de cultuur die binnen

waarvan ik voorzitter werd, zette de schouders eronder, maar

de OSF heerst als positief. Het is goed om te zien dat verschil-

was in 2015 nog niet klaar om weer mee te doen. Nu wel weer

lende partijen met elkaar samenwerken, zowel op politiek

omdat het aantal leden fors is uitgebreid.”

alsook op bestuurlijk vlak. Waarom zou je alles zelf moeten
uitvinden, als je ook kennis en ervaring met elkaar kunt delen?

“Er zijn natuurlijk diverse redenen waarom we niet geslaagd

Die insteek bevalt mij prima en ik denk dat we verder moeten

zijn in onze missie. Vooral de winst van Forum heeft ons

om samen te bouwen aan een sterke onafhankelijke politiek

dwarsgezeten. Daarnaast moeten wij het doen met een

in Nederland.”

beperkt budget. De ondersteuning van de OSF in de vorm
van bijvoorbeeld radio en tv spotjes was dus zeer welkom.
Die zijn ook erg goed ontvangen. Verder hebben wij onze
campagne opgebouwd door Friesland op te delen in vier
regio’s. Binnen de regio’s konden de aangesloten leden dan
min of meer de eigen campagne invullen. Dat heeft goed
gewerkt, omdat je ziet dat elke regio toch ook weer zijn
eigen problemen kent.
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Leden
De volgende Provinciale Politieke Partijen zijn aangesloten bij het OSF platform:

Lid:

Lid:

Lid:

Lid:

Fryske Nasjonale Partij

Lokaal-Limburg

Lokaal Brabant

Groninger Belang

Lid:

Lid:

Lid:

Lid:

Partij voor Zeeland

Sterk Lokaal

Ouderenpartij NH

Provinciaal Belang
Fryslân

Gelderland

Zuid-Holland

Utrecht

Aspirant lid:

Aspirant lid:

Aspirant lid:

Lokale Partijen Gelderland

Lokale Partijen Zuid-Holland

U26 GEMEENTEN

www.osf.nl

