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Van gemeente naar 
provincie
Wat heeft iedereen ongelooflijk hard gewerkt! En hoe mooi is het dan  

om te mogen constateren dat het harde werken succes heeft. Alle bij  

OPNL aan   gesloten provinciale partijen hebben de vertegenwoordiging 

in de gemeenten over het algemeen sterk uitgebreid. We zien dat de  

inwoners kiezen voor thema’s en politici uit de eigen omgeving.  

Mensen, die zich vanuit zorg voor de eigen werk- en leefomgeving  

op het politieke pad begeven. Door al jullie inspanningen groeit de  

beweging van de Onafhankelijk Politiek Nederland en dat is goed.  

Nog steviger verankerd in de gemeentelijke politiek.

We weten met elkaar dat gemeenteraden en Colleges van B&W over  

veel kunnen besluiten, maar ook dat ze op vele terreinen rekening  

moeten houden met regelgeving vanuit de provincie. Precies daar  

ligt onze volgende uitdaging. 

Even een time-out, maar dan ook weer snel in de actiestand.  

Op naar een monsterzege voor onze leden bij de verkiezingen  

voor Provinciale Staten in 2023. Ik heb er alle vertrouwen in.  

In deze Locomotie een mooie bijdrage over ‘Lokale Helden’.  

Die lokale politici, die nu in de actiestand mogen komen om  

de inwoners naar de juiste provinciale partij te verwijzen.

Ik wens jullie allemaal heel veel wijsheid, sterkte, maar vooral  

ook creativiteit en zelfvertrouwen bij het treffen van de 

voorbereidingen. 

En vergeet niet… we doen het samen. Ondersteuning nodig of 

mee willen doen aan de initiatieven vanuit OPNL?  

Laat maar weten. We staan voor u klaar.

Durk Stoker, voorzitter
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Voorzitter Durk Stoker denkt even na als hem de vraag wordt 

gesteld of hij tevreden is met de nieuwe huisstijl. “Ik moet 

zeggen dat ik tevreden ben met het eindresultaat, maar het

is wel een lange weg geweest.” Penningmeester Mark Faasse 

vult aan; “Het voortraject heeft vooral lang geduurd, de 

uitwerking ging uiteindelijk vrij snel. Naar buiten toe 

hebben wij het denk ik goed gedaan.”

Geschiedenis

De voorzitter blikt terug op een bewogen tijd. “Het is de 

Ledenraad, het hoogste orgaan binnen onze politieke partij 

die een nieuwe naam en dus een nieuwe huisstijl wilde. 

Daar waren twee redenen voor. Ten eerste is er binnen onze 

gele-dingen al langer een discussie gaande over een eventuele 

deelname aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. 

Daar past de naam Onafhankelijke Senaats Fractie niet bij. 

Daar was iedereen het over eens. De tweede reden ligt in het 

verlengde van de eerste, namelijk de uitstraling van onze partij 

naar buiten toe. “Slechts weinig mensen kenden onze partij”, 

aldus Durk Stoker.

“Daarbij moeten wij wel beseffen dat op dit moment niemand 

op ons kan stemmen”, verklaart Mark Faasse. “De Eerste Kamer 

wordt zoals bekend gekozen door provinciale staten en daarom 

is naamsbekendheid op dit moment minder belangrijk.”

“Maar zoals Durk aangeeft wilde de Ledenraad een nieuwe 

naam en een nieuwe huisstijl en daar was het bestuur het 

helemaal mee eens. Vanuit communicatie is een voorstel 

Het was een lange weg

De nieuwe huisstijl staat als een huis

gedaan en dat viel goed binnen het bestuur. Ook de Ledenraad 

was gecharmeerd van het nieuwe logo. Daarmee leek het eind 

2019 allemaal heel snel rond te komen.”

Durk Stoker neemt het stokje weer over; “Nadat de Ledenraad 

het nieuwe logo, met enkele kleine aanpassingen had goed-

gekeurd werd afgesproken dat de ingangsdatum voor de 

nieuwe huisstijl 2021 zou zijn. Er was zodoende ruim een 

jaar beschikbaar voor de noodzakelijke uitwerkingen.”

Second opinion
“In de daaropvolgende Ledenraden werd van tijd tot tijd 

get wijfeld aan het besluit. Een discussie die meestal gepaard 

ging met de discussie over wel/niet deelnemen aan de verkie-

zingen voor de Tweede Kamer. Uiteindelijk hebben wij binnen 

het algemeen bestuur besloten om een ‘second opinion’ te 

vragen. Daarvoor werd een bekend bureau gevraagd, Hart voor 

de Zaak, dat tot dan geen enkele band met onze partij of met 

de onafhankelijke politiek had. Zij presenteerden een geheel 

andere huisstijl die goed in de smaak viel bij het grootste deel 

van ons algemeen bestuur.”

De voorzitter; “Het alternatieve logo werd voorgelegd aan de 

Ledenraad, met een positief advies vanuit het bestuur, maar 

al snel bleek dat de Ledenraad er niet veel voor voelde. 

Eigenlijk werd het hele plan meteen van tafel geveegd 

en daarmee waren we terug bij het eerdere besluit.

De penningmeester pakt het verhaal op. “Na nog enkele 

Ledenraden zaten we ondertussen al medio 2021 en werd 

het hoog tijd de huisstijl verder te ontwikkelen.”

“Twee communicatiebureaus en een professionele tekstschrijver 

gingen samen aan de slag. Zij deden voorstellen ten aanzien 

van de uitgangspunten voor de uitstraling en voor de basis 

teksten. Allemaal gebaseerd op de door de Ledenraad eerder 

vastgestelde naam en het logo. Zo voldeed het bestuur aan de 

eerdere afspraak om de nieuwe huisstijl in 2021 te presenteren, 

als was het op het randje.”

Aftrap
“Zaterdag 4 december 2021, midden in de corona pandemie, is 

een flink aantal gemeenteraadsleden bereid gevonden om naar 

Den Haag te komen”, vertelt Mark Faasse. “Die waren daar om 

Durk StokerMark Faasse
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een nieuwe commercial voor de zendtijd politieke partijen te 

maken volgens een geheel nieuw stramien. De nadruk in deze 

commercial ligt op de mensen, onze politici en we laten zien 

waar ze vandaan komen. Uit heel Nederland dus!”

Durk Stoker vult aan; “Ook de Senator heeft een rol in dit spotje 

zodat de link naar de Eerste Kamer ook duidelijk aanwezig is. 

Daarnaast roepen de deelnemende politici in koor ‘Kies Lokaal’ 

terwijl ze een spandoek met het logo Kies Lokaal vasthouden. 

De spot werd eind december voor het eerst uitgezonden en

voor ons was dat de aftrap van de campagne voor de gemeente-

raadsverkiezingen. De Senator zat die avond overigens in 

‘Met het Oog op Morgen’ om te vertellen over de nieuwe naam 

en huisstijl voor Onafhankelijke Politiek Nederland.” 

“Ik weet niet of dit de beste naam is. Ik weet wel dat de naam 

Onafhankelijke Politiek Nederland aangeeft waar wij voor 

staan.”

“Nieuwe naam; nieuwe huisstijl. Prima, maar dan zijn we er 

nog niet. Alle betrokkenen bij OPNL zullen de komende tijd 

keihard moeten werken om in alle provincies statenleden te

krijgen. Het geluid van al die stemmers op regionale en lokale 

partijen door laten klinken in de Provinciale Staten. Dat is 

uiteindelijk waar onze partij voor bestaat. In iedere provincie 

statenleden dan is de toekomst van OPNL gegarandeerd en 

blijft de stem van de inwoner gehoord.”

“Laten we een voorbeeld nemen aan de regionale en lokale 

partijen die wederom prima hebben gescoord bij de verkiezin-

gen voor de gemeenteraden. Eigenlijk laten zij ons zien waar 

het om gaat in de politiek. Herkenbare kandidaten, luisteren 

naar de inwoner en eerlijk beleid”, aldus Durk Stoker.

Huisstijl
Mark Faasse vertelt over de voordelen van de nieuwe huisstijl 

voor de platformleden.

“Onze bureaus hebben niet alleen basis teksten en beelden 

geproduceerd, ze hebben ook een huisstijlmanual gemaakt. 

Hierin wordt precies beschreven hoe de huisstijl in elkaar zit, 

welke regels er zijn en welke lettertypes gebruikt moeten 

worden. Al deze teksten, beelden en ook de manual staan op 

onze website in een beeldbank. Platformleden kunnen die 

achter de inlog vinden en uiteraard gratis gebruiken. Voor hun 

eigen website en voor hun eigen drukwerk. Overigens zijn ook 

alle logo’s van de platformleden hier beschikbaar.”

ONAFHANKELĲKE  
POLITIEKNEDERLAND

de Kracht van de Regio

Waar staat OPNL voor?
OPNL kiest voor de Kracht van de Regio 
(Regionalisme), voor kleinschaligheid 
en betrokkenheid. De Menselijke Maat is 
de norm. Bij OPNL doet iedereen mee 
(Inclusiviteit). We zijn solidair met 
elkaar, ongeacht of je in het noorden, 
midden of zuiden van Nederland woont. 
(Solidariteit) kent geen (provincie)
grenzen.

OPNL wil politiek die van het principe 
“van onderop” uitgaat. De gemeentelijke 
partijen hebben elk met behoud van eigen 
identiteit direct toegang tot een van de 
provinciale platformen en die op hun 
beurt lid zijn van OPNL. De provinciale 
partijen hebben direct toegang tot de 
Senator en kunnen zo invloed uitoefenen 
op het nationale beleid. 

OPNL staat voor een open samenleving, 
bindt en verbindt mensen. Bijzondere 
aandacht verdienen de jongeren, want 
zij zijn de basis voor de toekomst. 
Daarom staat OPNL voor een circulaire 
samenleving.
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“Nu ik spreek over platformleden valt mij in dat dit ook best 

bijzonder is. De structuur van OPNL is uniek in Nederland. 

Niet van bovenaf opleggen wat de partijen in de provincie of 

gemeente moeten vertellen, maar andersom. Van onderop, 

luisteren naar de lokale en provinciale politici. Zij sturen onze 

Senator aan in de Steunfractie en een-op-een overleggen. 

Bestuurlijk werkt het ook zo. De Ledenraad is het hoogste 

orgaan in onze platformstructuur, waardoor de provincies 

uiteindelijk de dienst uitmaken. Ik zou het zelf niet anders 

willen.”

Voorzitter Durk sluit het interview af; “Hoe belangrijk een goede 

huisstijl ook is, we moeten ons realiseren dat we samen voor een 

grote opgave staan. Willen we het lokale geluid van de inwoner 

serieus nemen dan moet nu de focus op maart 2023: 

de verkiezingen voor Provinciale Staten. We weten wat ons te 

doen staat. Daar hebben we iedereen bij nodig. Vanuit het 

Algemeen Bestuur zullen wij alle platformleden optimale 

ondersteuning bieden. In het belang van de onafhankelijke 

politiek, in het belang van ons allemaal.”

Huisstijlhandboek 

Platformstructuur OPNL
OPNL is een platform van onafhankelijke 
provinciale partijen waarbij de leden 
hun eigen identiteit behouden. 
Binnen het platform wordt samengewerkt 
en leert men van elkaar. Er zijn natuurlijk 
verschillen tussen de partijen, maar ook 
veel overeenkomsten. 

De provinciale partijen op hun beurt 
werken ook als platform in hun provincie, 
waarbij de eigen identiteit van de lokale 
en regionale partijen voorop staat. 

De platformstructuur is gericht op een 
open samenwerking, op basis van 
gelijkwaardigheid. Dit in tegenstelling 
tot de meeste andere politieke partijen 
die een sterk hiërarchische structuur 
kennen, van bovenaf aangestuurd.
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In maart 2023 mogen de inwoners naar de stembus om 

hun kandidaten te kiezen voor provinciale staten en de water-

schappen. Walter Lennertz, secretaris OPNL, is al jarenlang 

de man die zorgt voor de organisatie van de verkiezingen 

voor provincies en de Eerste Kamer. Amrut Sijbolts is naast 

bestuurs-lid van OPNL ook fractievoorzitter van de lokale 

partij Stadspartij Groningen. Ook hij heeft als lijsttrekker 

en kandidaat menig verkiezingscampagne uitgevoerd. 

Ondersteuning
Amrut Sijbolts trapt af; “Bij de lokale verkiezingen merk je dat 

je er veelal alleen voor staat. Natuurlijk is er ondersteuning via 

OPNL en Groninger Belang, maar daarnaast moet je vooral 

heel veel zelf doen. Vanuit OPNL zijn wij al enige tijd bezig 

om onze platformleden zo goed mogelijk te ondersteuning. 

Tussen de verkiezingen, maar zeker ook richting verkiezingen. 

Een mooi voorbeeld van de inspanningen tussen de 

verkiezingen is de inzet van politiek verbinders en sociale 

media specialisten. Richting verkiezingen levert OPNL naast 

financiële ondersteuning ook de campagne Kies Lokaal.”

“Kies Lokaal gebruiken wij nu al een jaar of vijf bij verkiezingen 

voor gemeenteraden en voor provinciale staten. Ook in de spotjes 

tijdens zendtijd politieke partijen komt Kies Lokaal steeds terug. 

De campagne Kies Lokaal moet gezien worden als een aanvul-

ling, een extraatje. Bedoeld om de diverse campagnes van de 

platformleden te ondersteunen. Want helaas is er niet genoeg 

financiële ruimte om alle campagnes van de platformleden 

compleet te financieren. Dat is eigenlijk wel jammer trouwens.”

Campagne verkiezingen 2023

Lokale Helden

“De spotjes op radio en tv worden nu ingezet om de politici van 

de platformleden onder de aandacht te brengen. Zij krijgen 

de gelegenheid om hun eigen verhaal te doen. In de eigen 

omgeving, want wij hebben de cameraploeg naar alle provincies 

gestuurd. Zo ontstaat een sportje vol mensen, daadwerkelijke 

politici die tevens laten zien wat hun ‘achterland’ is.”

“Partijen die nu nog geen statenleden hebben krijgen ook de 

kans om zich te presenteren. Meestal in de vorm van een 

bestuurslid wordt uitleg gegeven over de plannen en doelen 

van de provinciale partij. Daarmee komen alle platformleden 

in beeld, op de nationale televisie.”

“Richting de verkiezingen in 2023 komt er een speciaal spotje 

op televisie, waarvoor de opnames nu al gemaakt worden. 

De basisboodschap is dat iedereen een kort anekdote geeft in 

zijn eigen streektaal en iedereen vervolgens gezamenlijk Kies 

Lokaal roept.” Amrut Sijbolts vervolgt; “Op de radio hebben we 

Tools en Tricks campagnevoeren 
“Koop een hond is ook een advies dat 
ik vaker gebruik. Ga met die hond elke 
avond een straatje om, het liefst steeds 
een andere route. Je komt dan best veel 
mensen tegen, vaak ook met een hond, 
en het praatje is dan snel gemaakt.
Dat schept een band en als je dan een 
dag voor de verkiezingen een visitekaartje 
in de brievenbus gooit herkennen de 
mensen je. Dat maakt de kans dat ze op 
jou gaan stemmen zeker niet kleiner!”

Amrut SijboltsWalter Lennertz
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een eigen programmamaker die elke maand twee uitzendingen 

van 10 minuten maakt. De hoofdrol is voor de provinciale 

politici en ook de Senator komt aan het woord. Hoewel de 

uitzending om 00.00 uur op NPO 5 niet heel goed 

beluisterd wordt, is de uitzending voor iedereen te volgen.

We maken namelijk een podcast van elke uitzending en 

plaatsen die onder anderen op onze website. Iedereen kan 

dan op elk gewenst moment de uitzending terugluisteren.”

Lokale Helden
“Het algemeen bestuur OPNL heeft een gezamenlijke campag-

nestrategie ontwikkeld gericht op de verkiezingen voor de 

provinciale staten,” begint Walter Lennertz. 

“Dit is uiteraard slechts een suggestie, partijen besluiten zelf 

of zij deze strategie geheel of gedeeltelijk volgen. Ik weet dat 

wij er de vorige keer in Limburg succes mee hebben behaald. 

We gingen van een naar twee statenleden.”

“De kern van de campagne is de lokale held. Hiermee wordt de 

lokale politicus bedoeld die het goed heeft gedaan in zijn eigen 

gemeente tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Hij of zij 

krijgt een prominente plek op de lijst voor de provincie, met 

bijbehorende (campagne)ondersteuning. De lokale held heeft 

het alleenrecht in zijn of haar gemeente. De lijsttrekker van de 

provinciale lijst zal zich concentreren op die gemeenten waar 

geen lokale helden te vinden zijn.”

“Naast de voordelen voor de verkiezingscampagne heeft de 

campagne rondom de lokale helden nog meer voordelen voor 

de provinciale partijen. Op de eerste plaats ontstaat er een band 

tussen lokale partij het platformlid. De lokale partij zal zich in 

de toekomst extra inzetten voor de provinciale partij en een 

actiever lid worden. En via actieve leden is het eenvoudiger 

om nog meer leden te werven.”

“Een ander voordeel is dat de kandidaat namens zijn partij op 

de provinciale lijst wordt gezet. Daarom komt het partijlogo 

ook op de betreffende posters voor de lokale held. Het is 

daarom gebruikelijk dat de hele lokale partij actief betrokken 

is bij de uitrol van de campagne. In hun eigen omgeving, 

bij hun ‘eigen’ kiezers.”

Wetenschap
De OPNL secretaris vervolgt; “Richting verkiezingen zijn er 

natuurlijk veel meer suggesties die gegeven kunnen worden. 

Daarbij vallen sommige zaken mij op. Politici maken zich 

tijdens de verkiezingen vaak heel erg druk. Ze zijn overal te 

vinden, ze praten overal mee, ze spreken iedereen aan die ze 

op de markt tegenkomen en ze proberen zoveel mogelijk 

advertenties in ontelbare blaadjes te regelen. De vraag is of 

dat allemaal wel zo effectief is. Het is echt beter om gedurende 

de hele zittingsperiode zichtbaar te zijn en midden in de 

samenleving te staan. Blijf vooral jezelf, kiezers prikker er 

anders heel snel doorheen.”
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Ondersteuningsverklaringen
Walter Lennertz; “De partijen die de 
vorige verkiezingen geen zetels hebben 
behaald moeten de ondersteunings-
verklaringen tijdig inleveren. Het is van 
groot belang dat dit goed en tijdig wordt 
voorbereid. Je kunt het beste ruim van te 
voren, nu al, zorgen dat je per kiesdistrict 
de minimale 20 mensen hebt gevonden. 
In Zuid-Holland zijn bijvoorbeeld 
4 kiesdistricten en moeten dus 4 maal 20 
ondersteuingsverklaringen ingeleverd 
worden. Begin er maar aan!”

“Overigens is dit tijdig voorbereiden ook 
goed voor de persoonlijke contacten. 
Je komt nu al in contact met veel mensen 
die je vraagt om een belangrijke, 
positieve bijdrage te leveren aan de 
democratie en aan jouw onafhankelijke 
provinciale partij.”

“Een veelgehoorde opmerking is dat mensen geneigd 

zijn om juist datgene te onthouden wat ze als laatste 

horen. Dat klopt, totdat ze weer iets nieuws horen. 

Het is dus allemaal een beetje flauwekul. Campagne-

voeren is geen wetenschap, want dan wisten we allemaal 

precies wat we moesten doen. Campagnevoeren is 

vooral een gevoelszaak. Sterker nog, de laatste jaren 

blijkt de persoon, de kandidaat, veel belangrijker is dan 

de partij. Als je die persoonlijkheid, dus waar iemand 

voor staat en hoe standvastig iemand is, kunt vertalen 

naar een campagne, dan weet je stemmen te winnen.”

Ondersteuning
Walter Lennertz sluit af; “Uiteraard staan wij als 

algemeen bestuur voor de platformleden klaar. Als er 

vragen zijn over de voorbereiding van de verkiezingen 

en dan vooral de formele zaken, wil ik graag helpen. 

Mail me maar gewoon, ik help graag. Ook met andere 

vragen kunnen de platformleden bij het bestuur terecht. 

Dat is onze taak, dienstverlening aan de onafhankelijke 

politiek.”

“Overigens niet alleen in het Zuiden, maar ook in het 

Noorden en de rest van Nederland”, vult Amrut Sijbolts 

nog aan.

Samen staan we sterk!

OOSTSTELLINGWERFSBELANG.NL
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De algemeen bestuursleden van Onafhankelijke Politiek 

Nederland werken formeel zonder last en zitten daarmee 

eigenlijk op persoonlijke titel in het bestuur. De statuten 

bepalen echter dat het bestuur bestaat uit een vertegen-

woordiger per platformlid met een of meer statenzetels. 

En een vertegenwoordiger vanuit de overige platformleden, 

zonder statenzetels. Een enorme achterban dus.

Ed Goossens reageert; “Het klinkt inderdaad wat apart. 

Enerzijds zitten we op persoonlijke titel in het bestuur, 

anderzijds worden we door een of meerde partijen min 

of meer aangewezen. En dan worden we formeel ook 

nog door de Ledenraad benoemd.”

“Maar goed dit komt maar eens in de vier jaar, na de verkiezingen 

van de Eerste Kamer aan de orde en tot nu toe is het nooit een 

probleem geweest. Ik denk dat het belangrijker is dat we binnen 

het algemeen bestuur goed met elkaar kunnen functioneren. 

Daarbij merk ik inderdaad dat de belangen van de eigen partij 

meestal minder worden meegewogen dan het algemene belang 

van OPNL.”

Bestuurslid Ed Goossens;

“Maar we zijn natuurlijk wel een politieke partij, compleet 

met statuten. Dat is nodig om aanspraak te kunnen maken op 

gelden van het Rijk. Binnen OPNL is de Ledenraad het hoogste 

orgaan en ik ben blij om te zien dat de Ledenraad goed en 

democratisch functioneert. Niet iedereen krijgt altijd zijn of 

haar zin, maar iedereen heeft daar begrip voor. De volgende 

keer kan het weer andersom zijn.”

“Partijen zonder statenzetels hebben 
enorm potentieel”

“We vergaderen als bestuur elke maand en dat is ook nodig. 

Er komt gewoon heel veel voorbij en dat is niet vreemd voor een 

politiek platform dat landelijk is uitgerold. Ik zeg bewust niet 

‘politieke partij’ omdat onze structuur beter past bij de onafhan-

kelijke politiek. Mensen willen samenwerken, maar vooral ook 

de eigen identiteit bewaren. Niet voor niets spreken wij over 

‘van onder naar boven”, aldus Ed Goossens.

Algemeen Bestuur OPNL
Durk Stoker vanuit FNP
Walter Lennertz vanuit Lokaal Limburg
Mark Faasse vanuit Partij voor Zeeland
John van Gorp vanuit Lokaal Brabant
Amrut Sijbolts vanuit Groninger Belang
John Uffels  vanuit Sterk Lokaal Drenthe
Ed Goossens vanuit de partijen   
 zonder statenzetels

Ed Goossens
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Positie
“Ik ben al een jaar of 8 actief binnen OPNL, maar zit pas sinds 

3 jaar in het bestuur”, aldus Ed Goossens. “Destijds ben ik 

benaderd om tot het algemeen bestuur toe te treden namens de 

partijen zonder statenzetel. De eerste jaren is er eigenlijk nog 

niet veel contact geweest met deze achterban, maar ik ben mij 

ervan bewust dat dit nu wel tijd wordt. We gaan als bestuursleden 

bij de diverse partijen op bezoek, maar ik zal zelf de komende 

maanden meer contact zoeken met de partijen zonder staten-

zetels. Om hun belangen mee te kunnen nemen in de besluit-

vorming binnen het bestuur OPNL.”

“Tot voor kort was dat echt onmogelijk. Als wethouder in 

West Betuwe was ik erg druk. Daarna ben ik gevraagd om 

als (in)formateur aan de slag te gaan in Tiel.

Dat is nu achter de rug. Meer tijd, meer rust. Ik ben nog aan 

het bekijken wat ik de komende tijd wil gaan doen, maar het 

zal zeer waarschijnlijk iets in de publieke sector of openbaar 

bestuur zijn.”

Kennismaken
“Ik ken de meeste mensen vanuit de besturen van de 

partijen zonder statenzetel natuurlijk vanuit de Ledenraad. 

Daarnaast zijn er ook al regelmatig een-op-eengesprekken. 

Maar vanuit mijn functie in het algemeen bestuur wil ik 

gewoon dichter bij mijn bijzondere achterban zijn. Wil ik 

helpen, op welke wijze dan ook, dat minimaal een aantal 

van de partij in maart 2023 wel een statenzetel behalen. 

Want dat is van levensbelang voor OPNL. We moeten 

een zetel in de Eerste Kamer behalen om ons werk te kunnen 

blijven doen. Want zonder de gelden vanuit de Wet financiering 

politieke partijen kan ons platform niet voortbestaan. Ik vraag 

me weleens af of dit voldoende is doorgedrongen in ons hele 

platformstructuur.”

Gelderland
“Naast lid van het algemeen bestuur OPNL ben ik ook voorzitter 

en medeoprichter van Lokale Partijen Gelderland (LPG). 

Dat was ik al lang voordat ik in het bestuur kwam. Met LPG 

hebben we tweemaal deelgenomen aan de verkiezingen 

provinciale staten. Helaas nog zonder succes, al scheelde het 

niet heel veel. Ik ben mij bewust van de noodzaak om deze 

keer wel succesvol te zijn. Daarvoor is binnen onze provinciale 

partij veel actie ondernomen. De actie Kies Lokaal bijvoorbeeld 

heeft ons een aantal nieuwe leden opgeleverd. Met andere

partijen zijn we nog in gesprek.”

“Ik ken de belangen van de partijen zonder statenleden dus 

van binnenuit. Heb vaak de zelfde ervaringen opgedaan en 

weet hoe lastig het is om enerzijds een krachtig bestuur te 

vinden en anderzijds alle kikkers, lees lokale partijen, in de 

kruiwagen te houden. Het is belangrijk om onderdeel van 

OPNL te zijn. Vanwege het advies dat ik van collega’s krijg 

maar natuurlijk ook vanwege de financiële ondersteuning, 

laten we eerlijk zijn.”

“Als je naar de stempunten kijkt is Gelderland niet de 

allerbelangrijkste provincie, maar alle punten tellen mee. 

Onze 100 punten kunnen de doorslag geven. 

Daarentegen onderken ik het belang van de grote provincies 

zoals Noord- en Zuid-Holland. Die brengen zoveel stempunten 

in, dat een Eerste Kamer zetel direct een stuk dichterbij komt. 

Ik vertegenwoordig in het algemeen bestuur 6 provincies die, 

uitgaande van een zetel elk, garant staat voor 2.100 stem-

punten, bijna een volle zetel. Dat legt een zekere druk op 

mijn positie, maar daar loop ik niet voor weg. Onder druk 

wordt alles vloeibaar.”

Provincie  stempunten   
   per statenzetel

Zuid-Holland  668
Noord-Holland  529
Brabant   483
Gelderland  377
Utrecht   274
Limburg   237
Friesland  151 
Groningen  136
Drenthe    120
Flevoland  102
Zeeland    98
(Overijssel  146)

? ?
??

?
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“De gemeenteraadsverkiezingen laten een mooie overwinning 

zien voor de lokale, onafhankelijke partijen. Samen worden 

zij steeds groter en vormen de grootste politieke stroming van 

Nederland. Het percentage onafhankelijke stemmers steeg van 

ongeveer 30% naar 36%. En dat sluit prima aan bij uitgangs-

punt van Onafhankelijke Politiek Nederland; OPNL staat zo 

dicht mogelijk bij de burgers”, aan het woord is algemeen 

bestuurslid John Uffels.

John van Gorp, algemeen bestuurslid OPNL en tevens voorzitter 

van het Wetenschappelijk Bureau vult aan; “De opkomst is voor 

ons wel een zorgenpunt, want krap 50% is gewoon echt te 

weinig.”

Verkiezingen Gemeenteraden

Lokale partijen winnen de verkiezingen

Platformstructuur
John Uffels vertelt over de kracht van OPNL. “OPNL is een 

platform van onafhankelijke provinciale partijen waarbij de 

leden hun eigen identiteit behouden. Binnen het platform 

wordt samengewerkt en leert men van elkaar. Er zijn natuurlijk 

verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten. 

De provinciale partijen op hun beurt werken ook als platform 

in hun provincie, waarbij de eigen identiteit van de lokale en 

regionale partijen voorop staat.” 

“Dit in tegenstelling tot de meeste andere politieke partijen 

die een sterk hiërarchische structuur kennen, van bovenaf 

aangestuurd. OPNL staat voor Onafhankelijke Politiek. Dat is 

politiek waarbij onafhankelijke kandidaten hun eigen standpunt 

innemen. Zonder gehouden te zijn aan knellende landelijke 

belangen en ongeacht de plek waar je in Nederland woont.”

“Van onder naar boven geldt ook voor de Senator. De inwoners 

sturen, via hun lokale partijen de mensen in de provincie aan. 

Op hun beurt bespreken zij met de Senator welke onderwerpen 

hij in de Eerste Kamer kan inbrengen. Dat is onafhankelijke 

politiek, politiek van onderop.”

“Het is nu zaak om de goede verkiezingsuitslag te vertalen naar 

de verkiezingen voor provinciale staten in maart 2023. Vanuit 

het algemeen bestuur doen wij er alles aan om de platformle-

den zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Met advies, met 

ondersteuning gebaseerd op eerdere ervaringen en met 

financiële middelen. 

We moeten samen minimaal een zetel in de Eerste Kamer 

behalen, maar liever nog twee”, aldus John Uffels.

Kies Lokaal
OPNL heeft veel geld energie gestoken in de gemeenteraads-

verkiezingen. Aangesloten leden ontvingen bovenop hun eigen 

campagne uitingen in het kader van Kies Lokaal. Uitingen met 

daarop ook het eigen logo, maar Kies Lokaal is de verbindende 

factor. Dat doen we al enkele jaren en dat zullen we richting de 

verkiezingen voor provinciale staten in maart 2023 ook weer 

doen.”

 “Het kan haast niet anders dan dat de abri’s, advertenties, rtv 

commercials en spandoeken bijgedragen aan de stijging van 

30 naar 36% van de stemmen voor onafhankelijke partijen. 

Het doel hiervan is om de binding tussen lokale en provinciale 

partijen sterker te maken. Een beetje langs de gedachte van 

‘als wij hen nu hebben geholpen zullen zij ons straks in 

maart 2023 ook willen helpen’”.

ONAFHANKELĲKE  
POLITIEKNEDERLAND

Wetenschappelijk Buro

John van GorpJohn Uffels
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Betrokkenheid
WB voorzitter John van Gorp staat er om bekend geen blad voor 

de mond te nemen. 

“Het valt mij op dat wij vanuit OPNL en het Wetenschappelijk 

Bureau best veel naar onze platformleden communiceren, maar 

ik heb niet de idee dat de provinciale partijen dit ook doorzetten 

naar hun achterban, de aangesloten lokale partijen.”

“Wij hebben binnen OPNL bewust gekozen om de band tussen 

de lokale en de provinciale partijen zo sterk mogelijk te maken. 

Daarom treden wij als platform niet of nauwelijks op de 

voorgrond richting lokale partijen. Ook niet als we wat weg te 

geven hebben. Wij bieden de platformleden graag de kans om 

Abri’s

Advertenties

Spandoeken

Samen 
staan we 
sterk!

OOSTSTELLINGWERFSBELANG.NL WAKKEREMMEN.NL

Stem op onze lokale helden!Dé lokale politici uit  Emmen

LOKAALDEBILT.NL

Stem MAXIMAAL LOKAAL.nl

Dé lokale politici uit  De Bilt

WWW.LEEFBAARREIMERSWAAL.NL

Betrouwbaar,Helder,
Zichtbaar!

Reimerswaal

‘te scoren’.”

“Denk bijvoorbeeld aan de boekjes die wij maken in de WB 

Boekenreeks. Het 12e nummer is inmiddels verschenen en 

de provinciale partijen ontvangen altijd een doos boekjes met 

de bedoeling dat deze worden uitgereikt aan aangesloten lokale 

partijen. Of gebruikt worden om nieuwe leden te werven. 

Het lijkt erop dat dit niet in alle provincies even goed wordt 

opgepakt. Dat is jammer, want zo laat je kansen lopen.”

“Dat is dus een van de zwakkere kantjes van onze platform-

structuur. Door met elkaar in gesprek te blijven en, daar is die 

weer, van elkaar te leren, zullen we er uiteindelijk wel komen. 

De communicatie binnen onze structuren verdient echter 

blijvende aandacht. Vanuit het algemeen bestuur zullen wij 

hier regelmatig voorstellen voor doen aan de Ledenraad OPNL.”

Aanvragen
“Wat mij ook opvalt is dat er nog niet veel aanvragen voor 

onderzoeken vanuit de partijen of vanuit de steunfractie 

komen. Dat is jammer, want vorig jaar zijn een enorme 

hoeveelheid onderzoeken uitgevoerd en vertaald naar een 

boekwerkje. Boekjes waar heel positief op wordt gereageerd. 

Vaak gericht op onze politici, soms wat breder en meer gericht 

op de bestuurders. Iedereen binnen OPNL kan een onderzoek 

aanvragen. Wij beoordelen dat binnen het Wetenschappelijk 

Bureau, zoeken een geschikt onderzoeksbureau en regelen 

alles van onderzoek tot uitgave van de WB boekenreeks. 

Makkelijker kunnen wij het niet maken.”

“Maar er is ook budget beschikbaar voor symposia. Zeker nu 

corona voorlopig teruggedrongen lijkt, kunnen partijen symposia 

organiseren voor hun achterban, al dan niet rondom een actueel 

thema. Het Wetenschappelijk Bureau kan financiële hulp bieden 

en ook inhoudelijk adviseren. Het aanvragen van gelden voor een 

symposium kan door het invullen van het aanvraagformulier op 

onze website, achter het afgesloten gedeelte.”

Aanvragen symposia
Aanvragen kunnen vanaf 1 januari tot 
1 november 2022 ingediend worden. 
Het WB neemt in de eerstvolgende 
vergadering een besluit en communiceert 
dit naar de aanvrager. 

Het symposium dient in 2022 uitgevoerd 
te worden en voor 1 december 2022 
dienen alle facturen, een kort verslag van 
de resultaten van het symposium en 
bewijzen van de diverse uitingen/
activiteiten (foto’s en kopieën waarop de 
tekst “Aangesloten bij Onafhankelijke 
Politiek Nederland” te zien is) ingediend 
te worden via info@opnl.nl. 

In bijzondere gevallen kan het WB op 
basis van een gemotiveerd verzoek 
besluiten om een voorschot (waarbij de 
facturen later volgen) te verlenen. Een 
voorschot wordt verrekend met de 
eindafrekening. 
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Voor OPNL-Senator Ton Raven (64) is het klip en klaar. 

“Onzorgvuldige gelegenheidswetgeving hoort niet thuis 

in onze rechtstaat. Nederland gaat kapot aan gelegenheids-

wetgeving. Over de neveneffecten ervan wordt niet goed 

nagedacht. Gelegenheidswetgeving wordt vaak te snel

ingevoerd, zonder de gevolgen op langere termijn 

te overzien. Met alle ellende van dien.” 

Gelegenheidswetgeving
Ton Raven windt er geen doekjes om. “Tweede Kamerleden 

mogen zich wat vaker achter de oren krabben voor ze 

oproepen tot gelegenheidswetgeving. Het is vaak gemakkelijk 

scoren bij de achterban. In mijn ogen is het een manco in ons 

grondwettelijk bestel. Ik heb de Eerste Kamer opgeroepen om 

veel kritischer te acteren op gelegenheidswetgeving. De Eerste 

Kamer gaat over wetgeving. Het thema van de rechtsstaat. 

Dat raakt mij, daar voel ik me bij betrokken. De rechtsstaat 

moeten we hooghouden.” 

Sinds een jaar en vier maanden vertegenwoordigt fractievoorzitter 

Ton Raven de stem van OPNL in de Eerste Kamer. Dat doet hij 

met overtuiging, onder meer gebaseerd op zijn dertigjarige 

Senator Ton Raven;

bestuurlijk ervaring en dossierkennis als boegbeeld van de 

Stadspartij, als raadslid, informateur en voormalig wethouder 

in het Limburgse Sittard-Geleen. Locomotie sprak met hem 

over thema’s waar hij zich als OPNL-Senator nadrukkelijk voor 

inzet. Over het failliet van gelegenheidswetgeving, over de rol 

van de Eerste Kamer en hoe in zijn ogen de bezem door het 

functioneren van de Senaat hoort te gaan. Maar ook op welke 

wijze je de sterkte van de lokale partijen kunt omzetten naar 

een krachtigere bijdrage op provinciaal niveau bij de aanstaande 

provinciale verkiezingen in maart 2023. 

Op 17 december 2013 werd met algemene stemmen de 

wet ‘Aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit' aangenomen. 

De wet beoogt fraude in het stelsel van toeslagen en fiscaliteit 

te bestrijden door maatregelen te nemen om het toezicht te 

intensiveren, het boete- en strafrecht te verruimen en de 

invordering te versterken. Dit als uitvloeisel op de Bulgaren-

fraude met Nederlandse toeslagen door Bulgaarse criminelen. 

“Op zich een prima initiatief”, steekt Raven van wal. “Fraude 

met overheidsgelden dien je keihard aan te pakken maar er 

is niet nagedacht over de neveneffecten. Strenger toezicht en 

intensievere handhaving heeft ertoe geleid dat mensen die wel 

degelijk recht hebben op kinderopvangtoeslag de voet is dwars 

gezet door de belastingdienst. Dat heeft uiteindelijk geleid tot 

het drama van de toeslagenaffaire. Gelegenheidswetgeving, snel 

ingevoerd, onnauwkeurig ten opzichte van andere wetgeving 

en juridische onvolkomenheden is daar mede debet aan. 

Het zijn steeds weer dezelfde terugkerende items bij de 

invoering van gelegenheidswetgeving die achteraf leiden 

tot maatschappelijke onrust en frustratie. Ik heb afgelopen 

december de Eerste Kamer opgeroepen om veel kritischer te 

zijn op gelegenheidswetgeving. Eigenlijk is het schandelijk dat 

de kinderopvang affaire heeft kunnen plaatsvinden min of meer 

met goedkeuring van de Eerste Kamer. Dat had nooit mogen 

gebeuren. De vraag die overeind blijft staan is of de Eerste 

Kamer haar zelf bedachte taken wel kan waarmaken. 

Daar kom ik later op terug.” 

“Een andere gelegenheidswet heeft geleid tot gelegaliseerde 

pensioenenroof. Dat zit me verschrikkelijk dwars, hoe het 

kabinet omgaat met aanvullende pensioenen die al veertien jaar 

niet zijn geïndexeerd. Dat kan niet onbenoemd blijven. 

Afgelopen oktober was voor mij de maat vol en ben ik een 

“Rol Eerste Kamer moet anders”

Ton Raven
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petitie gestart om aandacht te vragen voor dit onrecht. 

Die petitie is inmiddels door 3300 mensen ondertekend. 

De regeling om de indexering van de pensioenen niet toe te 

passen is ingevoerd in 2008, toen we ons midden in de grote 

financiële crisis bevonden. Hou houden we de pensioenen 

betaalbaar naar de toekomst was toentertijd de grote vraag. 

Vervolgens werd besloten om éénmalig de indexering niet 

toe te passen. Inmiddels zijn we veertien jaar verder.” 

Pensioenroof
“Blijkbaar is niets zo structureel als tijdelijk”, merkt Raven 

minzaam op. “Voor mij staat niet de vraag centraal we gaan 

weer indexeren; nee, ik wil herstel. Want daar hebben de 

pensioengerechtigden recht op.”

Raven dook vol in de materie en berekende al snel dat het 

handelt om een bedrag van 45 miljard aan niet uitgekeerd 

achterstallig pensioen. 

“45 miljard is niet uitbetaald aan mensen die daar recht op 

hebben. Die in hun werkzame leven is beloofd dat ze een 

waardevast pensioen zouden ontvangen. Vervolgens is het 

2009 en verander je als overheid tijdens de wedstrijd de 

spelregels zodat je als gepensioneerde al met 1-0 achterstaat. 

Let wel, toen de regeling werd ingesteld zat er in de gezamen-

lijke pensioenpotten 600 miljard. Dat bedrag is inmiddels 

opgelopen tot 1870 miljard. Van een dergelijk bedrag moet 

het toch niet zo’n groot probleem zijn om 45 miljard die 

de belanghebbenden door de neus is geboord terug te betalen.” 

Als eerste stap zegde Raven het vertrouwen op in alle besturen 

van de pensioenfondsen. Hij confronteerde Rutte in het debat 

over de pensioenen met de achterstallige betaling. Rutte beriep 

zich op zijn onvermogen om hier iets aan te doen. Raven kreeg 

uit onverwachte hoek steun van CDA-Senator van Kesteren die 

fijntjes aangaf dat zijn partij zich niet kon vinden in het 

antwoord van de minister-president.

“Het is een opening, een klein stapje misschien. Stel het CDA 

gaat overstag, wie weet welke partijen dan nog meer volgen. 

Het is een kwestie van lange adem; frappez toujours. De grote 

landelijke partijen praten tot nu toe louter over indexering, 

maar de vraag moet zijn: wanneer gaan we dit wetsgedrocht 

herstellen? Dat herstellen is een thema waar ik voortdurend op 

"€45 miljard is niet uitbetaald aan 
gepensioneerden die daar recht op 

hebben."

hamer. Een groot onrecht waar ik me als OPNL-senator heel 

nadrukkelijk tegen verzet. Mondjesmaat druppelt het effect van 

mijn inspanningen door. Bij vakbonden, bij andere politieke 

partijen, bij maatschappelijke organisaties. Vergeet niet, het 

inkomen van gepensioneerden staat al veertien jaar stil, terwijl 

de prijzen de pan uit vliegen. Een klein rekensommetje maakt 

duidelijk dat veel gepensioneerden nu al over bijna een kwart 

minder koopkracht beschikken dan in 2008. Daarom ook blijf 

ik voortdurende die steen in de vijver gooien. Dat is mijn taak 

als eenman persoonsfractie. Steentjes in de vijver gooien 

en hopen dat de kringetjes kringen worden.”

Dat brengt hem bij de rol van de Eerste Kamer. “Die moet op 

de schop”, zegt hij nadrukkelijk. “De hamvraag is; kan de Eerste 

Kamer haar zelf bedachte taken wel waarmaken? Het antwoord 

is nee. Eerste Kamerleden vervullen een parttimefunctie. 

Met daarnaast vaak nog een drukke baan om nog maar 

niet te spreken over het aantal functies naast het Eerste 

Kamerlidschap. Die hebben echt geen tijd om op gedetailleerd 

niveau grondig wetgeving te toetsen. Dus kies voor een minder 

takenpakket of organiseer het anders.” 

Notabene: uit cijfers van de Eerste Kamer blijkt dat in 

2019/2020 de gemiddelde duur van de behandeling van een 

wetsvoorstel in de Eerste Kamer 63 dagen bedroeg en het totaal 

aantal behandelde wetsvoorstellen in dezelfde periode uitkwam 

op 316.

“In mijn ogen dient de Eerste Kamer zich veel meer bezig 

te houden met het evalueren van wetgeving en het ontwikkelen 

van een lange termijnvisie”, vervolgt Raven. “Werk beleidsmatig 

aan regelgeving, verminder de bureaucratie, zorg voor deregu-

lering. Er zijn fundamentele wijzigingen nodig ten opzichte van 

nu. Waar willen we met ons land naar toe en hoe gaan we dat 

realiseren? Ik stel die vragen ook in de Eerste Kamer, maar 

De OPNL-Senator
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"We moeten de sterkte van de 
lokale partijen omzetten naar een 
krachtige bijdrage op provinciaal 

niveau."

"Er is helaas geen verschil tussen 
de landelijke fracties in de Eerste- 
en Tweede Kamer qua standpunt-

bepaling."

vooralsnog vang ik bot. Persoonlijk vind ik het vreemd dat 

die discussie nauwelijks wordt gevoerd.”

 

“Wat de rol van de Eerste Kamer is moet je toch in een open 

debat durven aan te gaan? Wat je nu ziet is dat de Tweede 

Kamer ons als ballast ervaart. 99 procent van alle voorstellen 

die door de landelijke partijen in de Tweede Kamer zijn 

aangenomen overleeft ook ongeschonden de Eerste Kamer. 

Die worden met dezelfde standpunten aangenomen door de 

landelijke partijen. Er is dus helaas geen verschil tussen de 

landelijke fracties in de Eerste- en Tweede Kamer qua standpunt- 

bepaling. Te gek voor woorden. Let wel, ik ondersteun het 

twee kamer systeem. Waarbij op grondwettelijk niveau het 

enige verschil tussen de beide kamers is dat de Tweede Kamer 

beschikt over het recht van initiatief en amendement.”

Macht
“Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat met een 

parlementair stelsel. Een groot goed, dat we moeten koesteren. 

Een centraal geleid orgaan- de Tweede Kamer- met een 

gedecentraliseerde macht. Die macht ligt bij de Eerste Kamer. 

De afkomst van de Eerste Kamer ligt bij de provincies. 

Dat is de vertegenwoordiging van de gedecentraliseerde macht. 

Houd dus rekening met de provincies. Zorg dat de voorstellen 

die in de Tweede Kamer op landelijk niveau aan de orde komen 

ook qua haalbaarheid, rechtmatigheid, et cetera worden afgestemd 

op de provincies door de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer hoor 

je nooit iemand spreken over de provincies. Het is geen thema, 

hoe het komt dat we nu al jaren op één zetel blijven steken. 

We moeten de sterkte van de lokale partijen op lokaal niveau 

opvallend en gestructureerd omzetten naar een krachtige 

bijdrage op provinciaal niveau. Een zichtbare tegenhanger 

van de landelijke partijen in de Eerste Kamer creëren, dat 

is het verhaal dat we nu op tafel moeten krijgen.”

 

“Daar wordt binnen OPNL hard aan gewerkt. Door het goed te 

organiseren willen we een extra stimulans zijn om in de 

provincies ook daadwerkelijk die lokale stem voor het voetlicht 

te halen. De stemmentrekkers van de lokale partijen de ‘lokale 

helden’ weten te bewegen om ons provinciale platform mede 

sterk te maken. Zo ontwikkel je een sterke lijst op provinciaal 

niveau. Vanuit die ‘lokale helden’ de mensen die van onderop 

iets willen en kunnen betekenen voor hun kiezers stimuleren 

om volgend jaar centrale posities in te nemen in de provincies 

om de provinciale politiek meer kracht te geven van de lokale 

stem. Zodat vanuit die sterkere bezettingen vanuit de provincies 

door meer vertegenwoordigers de stem van de onafhankelijke 

politiek luider doorklinkt in de Eerste Kamer. Zo slaan we drie 

vliegen in één klap: zowel lokaal, als provinciaal als op landelijk 

niveau maken we een sterke, eensgezinde vuist richting de 

landelijke partijen. Dat moet toch lukken?” 

 

dat is onjuist. Bij een nieuwe rol van de Eerste Kamer hoort ook 

de positie van de provinciale component veel nadrukkelijker in 

het debat te worden meegenomen.

Die discussie dient te worden gevoerd. Zeker in het licht 

van de aanstaande provinciale verkiezingen in maart 2023.” 

“Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft 36,7 procent 

van de kiezers gestemd op een lokale partij. Omgerekend 

en opgeteld naar een Eerste Kamer zetelverdeling van die 

stemmen kom ik dan uit op 25 zetels voor OPNL. 

Natuurlijk, het is een beetje wensdenken, dagdromen 

misschien. Maar waarom niet? Ik ben van huis uit een 

optimist. Maar dan moeten we ons ook durven af te vragen
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De volgende Provinciale Politieke Partijen 

zijn aangesloten bij het OPNL platform  

en bieden een platform voor onafhanke-

lijke politiek in de eigen provincie.

WWW.FNP.FRL

GRONINGERBELANG.NL

PROVINCIAALBELANGFRIESLAND.NL LOKALEPARTIJENGELDERLAND.NL

LOKAAL-LIMBURG.NL

PARTIJVOORZEELAND.NL

LOKAAL-BRABANT.NL

STERKLOKAAL.NL

ONAFHANKELIJKEPOLITIEK-NH.NL

U26GEMEENTEN.NL STERKLOKAALFLEVOLAND.NL

ONAFHANKELĲKE  
POLITIEKNEDERLAND

de Kracht van de Regio


